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Cyklo-diera

Devín má rôzne rarity, žiaľ i tento cyklotu-
ristický paradox. S príchodom jari a prvých cyk-
listov sa stáva jazda medzi Devínom a Karlovou 
Vsou adrenalínovým športom. Pre šoférov i pre 
ľudí vyznávajúcich zdravý pohyb na dvoch kole-
sách. Tí druhí však v úseku medzi našou školou 
a vodárenským zámočkom na ostrove Sihoť 
riskujú život. Doslova. Denne zažívame situácie, 
kedy sa v oboch smeroch na tejto úzkej ceste 
tlačia autá i cyklisti, vyhnúť sa niet kam, brzdy 
škrípu, nervy i anjeli strážni pracujú na plné ob-
rátky a všetci sa oprávnene pýtajú DOKEDY! 
Situácia tu nie je ľahká. Ide o náročný terén, zlo-
žité vlastnícke vzťahy a samozrejme o nedosta-
tok peňazí. Projekt STARZ-u na zaplátanie tejto 
diery v úseku od školy po koniec kameňolomu 
sa síce slimačím tempom, ale predsa len posú-
va ku všetkým potrebným povoleniam. Po jeho 
schválení nám sľubuje pomoc pri hľadaní peňazí 
na jeho realizáciu ako župa, tak i magistrát. Pri-
mátor zriadil cyklokomisiu, v ktorej na riešení 
bratislavských cykloproblémov pracujú okrem 
odborníkov z mesta aj ľudia z mestských častí 
a občianski aktivisti. Z nášho úradu máme v ko-
misii Patrika Martina, ktorý sa dlhodobo anga-
žuje v BiCyBe (Bicyklová Bratislava) a pokiaľ mi 
to môj program umožňuje, chodím na rokovania 
komisie aj ja. Problém cykloprepojenia Devína 
s Bratislavou vidím v dvoch rovinách. Jednou 
je už spomínaný obstarávaný projekt STARZ-u 
z Devína ku kameňolomu a jeho realizácia, dru-
hou je otázka sprístupnenia už hotových chod-
níkov cez ostrov Sihoť. Tam platia zákony na 
ochranu vodných zdrojov, ktoré vraj neumožňu-
jú prejazd cez toto chránené územie. Všetci však 
vieme, aká promenáda tam je, keď je nízka hla-

Sčítanie trochu inak

Aj našim Devínom 
sa v uplynulých dňoch 
prevalila sčítacia vlna 
cunami. Strhla so sebou 
všetky vášne, odkryla 
pravdy a klamstvá, ne-
chala po sebe množ-
stvo nezodpovedaných otázok a nevyslovených 
odpovedí, veľa nedorozumenia i pochopenia 
a nakoniec vari aj zvedavosť, „čo“ a „či“ nám 
niečo po nej zostane, čo dokážeme využiť.

Avšak sčítanie obyvateľstva má okrem iné-
ho najmä ekonomický rozmer. Ide o peniaze. 
O tie, ktoré do zrealizovania sčítania vkladáme, 
a o tie, ktoré z neho môžeme získať.

Preto si myslím, že keby nás včas zodpoved-
ne informovali, určite by táto vlna prešla me-
dzi obyvateľmi pokojne, s menšími stratami na 
oboch stranách.

A teraz niekoľko riadkov o tom, čo sme 
mali počuť pred sčítaním.  A nie len to. 

Sčítanie môže presnejšie ukázať: 
• aké veľké je skutočné množstvo práce-

schopných v ekonomike
• ktoré odvetvia priemyslu pokrivkávajú
• koľko ľudí pracuje mimo domova a môže 

tak pomôcť pri prípadnej reforme preroz-
deľovania daní pre samosprávy

• koľko študentov reálne ostáva pracovať 
doma a koľko ich skončí mimo Slovenska

• pre obce je osobitne dôležité, aby vedeli čo 
najpresnejšie preukázať počet obyvateľov 
na svojom území. Tento údaj ovplyvňuje výš-
ku finančných prostriedkov, ktoré plynú do 
obecných rozpočtov vo forme podielovej 
dane

Čo si myslia o sčítaní 
naši sčítací komisári?

▪	 zaškolenie	zmetené,	veľa	nejasností	od	začiatku
▪	 nejasnosti	okolo	anonymity	sčítania	
▪	 prehnaná	kritika	zo	strany	médií	a	nie	len	nich	
a	prirodzene	následne	prehnané	reakcie	niekto-
rých	občanov

▪	 protichodné,	metúce	informácie	pre	komisárov	zo	
strany	organizátora

▪	 uskutočňovanie	 zmien	pre	 komisárov	 za	 chodu	
sčítania,	často	krát	zistené	až	z	médií	a	nie	ofici-
álnou	cestou

▪	 komisári	 ponechaní	 na	 častú	 improvizáciu	 –	
„nikto	nevie	čo	a	ako“

▪	 formuláre	 priveľmi	 zložité,	 niektoré	 otázky	 sa	
obyvateľom	 javili	 nevhodné	 alebo	 neužitočné,	
preto	mnohokrát	neodpovedali

▪	 reakcie	 obyvateľov	 boli	 rôzne:	 na	 jednej	 strane	
veľká	ochota	spolupracovať	a	na	druhej	 strane	
slová	ako	„ani	mi	to	nedávajte“	ap.	

ŠK Devín v Himalájach
čítajte na str. 4-5

Barokový podstavec
čítajte na str. 2

Varí pre šejka
čítajte na str. 7

pokračovanie	na	str.	2 pokračovanie	na	str.	2

 
Tatrabanka oslavovala 20. výročie  

svojho vzniku na Devínskom hrade  
slávnostným ohňostrojom.

foto:	P.	Mikuláš

 



Barokový kamenný podstavec z areálu kostola

V septembri tohto roku sa začnú reštaurátorské práce na barokovom podstavci, ktorý sa nachádza v areáli 
kostola sv. Kríža v Devíne. Po deinštalovaní bude artefakt prevezený na pôdu Vysokej školy výtvarných umení 
v Bratislave do ateliéru reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry, kde pod vedením 
Mgr. art. Gabriela Strassnera poslucháči ateliéru vykonajú reštaurátorské práce. Reštaurovanie potrvá približne 
jeden rok. Po komplexnom zreštaurovaní sa pamiatka opäť vráti na svoje pôvodné miesto. 

Po dohovore s pamiatkovým úradom ako aj s hitorikmi a metodikmi ume-
nia bude podstavec pravdepodobne doplnený o kamenný kríž, ktorý v minu-
losti spolu s podstavcom tvorili jednu z hlavných dominánt sochárskej výzdoby 
exteriéru kostola. Kríž z podstavca sa v súčasnosti nachádza v stálej expozícii 
Múzea mesta Bratislava, kam bol prevezený za účelom ochrany pred ďalšou 
degradáciou kamennej hmoty. 

Všetky potrebné práce budú hradené z finančného daru, ktorý na tieto 
účely poskytla Tatra banka, a.s.. Touto cestou by sme sa chceli vedeniu banky 
srdečne poďakovať. Vďaka patrí aj starostke mestskej časti Devín Ing. Ľubici 
Kolkovej, bez ktorej pomoci by tento projekt s cieľom záchrany kultúrneho 
dedičstva nebolo možné uskutočniť. 

Mgr. art. Gabriel Strassner, foto z roku 2005, autor: G. Strassner

veteráni pod devínskom hradom
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    Sčítanie trochu inak:	dokončenie	zo	str.	1

dina vody v Dunaji. Takisto tam jazdia mechaniz-
my lesníkov, ktorí majú ostrov v správe... Prečo 
by nemohli aj cyklisti, veru neviem. Najneskôr 
na jar budúceho roku by mala byť dobudovaná 
cyklolávka spájajúca Devín so Schlosshoffom. 
Po jej dokončení nadobudne naša cyklohanba 
medzinárodné rozmery, čo možno napomôže 
tomu, aby sa „ľady“ konečne pohli a aby sa na 
magistráte alebo na župe našli peniaze na vý-
stavbu bezpečnej trasy pre vyznávačov slobody 
na dvoch kolesách. Zatiaľ však priatelia – či už 
sedíte za volantom alebo za riadidlami – jazdite 
tak, aby ste si v zdraví užili krásne leto bez ne-
hody.  A pokiaľ by ste vedeli ako našu cyklodieru 
rýchlejšie zaplátať, ozvite sa mi.

Ľubica Kolková
starostka@devin.sk  

• ako priebeh predchádzajúcich rokov zmenil 
a o koľko sa v najbližších rokoch zvýši zá-
ťaž na dôchodky (na desiatich dôchodcov 
o niekoľko ďalších rokov pripadne len 23 
ľudí v produktívnom veku) 

• demografi a vyššie územné celky budú pod-
ľa sčítania hľadať odpoveď na prerozdeľo-
vanie peňazí a štát na výšku dôchodkov

• ďalšie tendencie, ktoré zatiaľ nie sú vidi-
teľné (napr. už pri pohľade na vývoj počtu 
tínedžerov budú stredné, ale aj vysoké školy 
čoraz viac zápasiť o každého študenta – 
najviac poklesne mladých vo veku 15 až 19 
rokov o päť rokov, a to takmer o pätinu)

• môže zvýšiť tlak aj na politiku v zdravotnej 
sfére a súkromným firmám naznačiť, čo biz-
nis na Slovensku požaduje

Štatistický úrad nám tvrdí, že zanechávame 
odkaz budúcim generáciám. Je trochu nadnese-
né. Podľa ekonómov je však viac než isté, že pri 
sčítaní nejde o okamžité zmeny, ale len o nasta-
venie smerovania.

Takže ja len toľko.  Ako sa vraví – nikdy nie 
je neskoro a nikto múdry z neba nespadol.

Mimochodom, akú máte výmeru kuchyne?
red.

Poďakovanie sčítacím komisárom
 
Chcela by som sa aj touto formou poďakovať 
sčítacím komisárom za maximálne nasadenie, 
zodpovednosť, precíznosť a hlavne trpezlivosť 
pri vykonávaní sčítania. Konkrétne pani Zdenke 
Petríkovej, pani Janke Šimoničovej, pánu Matejo-
vi Cenkému a pánu Martinovi Kolkovi.
Ešte raz ďakujem a prajem krásne leto!

P.	Sanderson

Tohtoročný	víťaz	

informatizácia, doprava, verejnoprospešné práce ...
Bc. Igor PRIELOŽNÝ (prielozny@devin.sk)

Takto vyzerá nový, ešte nedokončený cyklomost z rakúskej časti Schlosshof do Devínskej Novej Vsi. Fotky 
som urobil 19. júna pri návšteve Rakúska. Najaktuálnejšie informácie som získal priamo u predsedu Brati-
slavského samosprávneho kraja Pavla Freša, ktorý mi na otázku ohľadom momentálneho stavu cyklomostu 
a možnosti cyklotrasy cez ostrov Sihoť odpovedal nasledovne:

„Cyklomost v Devínskej minulý rok zabrzdila byrokracia ÚVO, kde napriek tomu, že bolo podaných 
6 kvalitných ponúk, kde nikto nebol vylúčený, kde si nikto nesťažoval, kde najlacnejší vyhral, tak ÚVO súťaž 
zrušil. Teraz prebieha súťaž znova a vyhodnotenie by malo prísť začiatkom júla. Sihoť je miesto, ktoré sa dá 
sprístupniť cyklistom. Tu treba vyvinúť tlak na magistrát, ktorý má rozhodujúce slovo v BVS. Inými slovami, ak 
tam môžu chodiť poľovníci, tak tam môžu jazdiť cyklisti alebo korčuliari.“ Ohľadom ďalšieho diania budem 
priebežné informovať v budúcich číslach Devínčana.        



sociálna veci, Bytová otázka a zdravotníctvo
Elena CENKÁ (cenka@devin.sk)

VECI, KTORÉ SA VÁM ZDAJÚ BYŤ NEPOTREBNÉ, 
DRUHÉMU MOŽU POMOCŤ, POTEŠIŤ HO ALEBO HO POBAVIŤ.

Aj u nás sa už môžeme „zbaviť“ Vám nepotrebných vecí. Že kde? No Vy ste asi neboli na prvom 
jarnom Devínskom dobročinnom blšom trhu! Tak to ste prišli oveľa.

14. 5.2011 sa pred DK Devín stretlo množstvo milých ľudí – Devínčanov. Niektorí nepotrebné veci 
prinášali, iní ich zas za 0,50 EUR za kus s veľkým nadšením kupovali. A my, devínski dobrovoľníci, ktorí 
sme „očkom“ dohliadali na hladký priebeh trhu, sme s radosťou v srdci počúvali našich nakupujúcich: 
„To je super, tento zmrzlinový pohár sa mi hodí, práve som taký istý rozbila“ alebo „Pink Floyd LP-čko! 
Beriem!“ ap. 

Môžem Vám povedať, že všetci odchádzali spokojní. Aj my. Veď sme vyzbierali 147,- EUR! Teší nás to 
o to viac, lebo peniaze budú použité na pripravovaný „Deň seniorov“, v októbri 2011.

A čo s vecami, ktoré sa nepredali? Veci sme odovzdali Diakonii Broumov z Českej republiky, ktorá 
pomáha ľuďom, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v krízovej životnej situácii, na okraji spoločnosti a prie-
bežne robia zbierky oblečenia pre týchto ľudí. 

Srdečne ďakujem všetkým, ktorí sa „blšáku“ zúčastnili 
a už sa veľmi teším na ďalší, ktorý bude na jeseň.
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kultúra, školstvo, vzdelávanie
Ing. Pavol Murín (murin@devin.sk) 

MLÁDEŽ A ŠPORT
Mgr. Katarína Čambalová (cambalova@devin.sk)

DEň DEVíNSKYCH DETí

Na piatok poobede, 27. mája, sme spoločne – kultúrna a športová komisia – pripravili niečo pre naše 
deťúrence, malé aj tie väčšie. Počasie nás trocha vystrašilo a tak sme sa radšej stiahli z dvora materskej 
školy do „kulturáku“. Dažďa sa ale nezľakli naši chalani – futbalisti, ktorí sa na ihrisku aj napriek poriadne-
mu vetrisku smelo pustili do hry.  Tí menší sa zas v „kulturáku“ s vervou vrhli na prekážkovú dráhu, hod 
loptičkou na cieľ, no ale aj na malinovkový bar, tortu a gumených hadíkov – všetko samozrejme zdravé 
a bez konzervačných látok, veď to milí rodičia poznáte. Boli aj sľúbené jazdy kabrioletom – odvážne, po-
medzi hroziace dažďové kvapky.  A na záver dokonalé a úžasne precítené spevácke vystúpenie 18-ročnej 
Emky Drgoňovej, ktoré všetkým prítomným doslova vzalo dych.

Za obeť nestálemu počasiu padla nakoniec iba opekačka, aj keď avizovaná trma-vrma, búrka a vích-
rica sa do Devína dostavila až okolo deviatej večer. Ale pripravenú slaninku a špekáčky sme zamrazili na 
horšie časy a potešili sa najmä z toho, že sme sa opäť dokázali príjemne susedsky stretnúť, podebatovať 
i poklebetiťa aj deťúrence trocha spoločensky vyvetrať – a o to hlavne išlo. 

  Bez duše sú prázdniny bezduché

Ročne prekročí hranice vlasti okolo 
900 miliónov turistov, V rámci planéty ide 
o obrovský pohyb, odrážajúci túžbu po od-
počinku, poznaní, ale aj nepokoj duše zažiť 
niečo, čo presahuje stereotyp a možnosti 
bežného života. Túžba prekročiť hranice 
všedných dní je odrazom túžby po nad-
prirodzene. Odísť na dovolenku a dušu 
nechať doma znamená zostať bezduchí. 
A v takom stave sa človek nevie dosť te-
šiť ani z príjemného relaxu, ani z nových 
zážitkov. Preto dobré pribaliť si do bato-
žiny aj pokrm pre dušu. Dobrú knihu si 
možno najlepšie vychutnať práve vo voľ-
ných dňoch. Na dušu je dobré pamätať aj 
výberom miest. Zo starobylých chrámov 
hovorí nielen história. Dopriať si tu vedo-
me čo aj polhodinu ticha dodá dovolenke 
nový, hlbší tón. Potrebujú to všetci a keď 
neveriaci takéto stíšenia nazývajú „mies-
tami vnútornej očisty“ alebo „duchovnej 
hygieny“, myslia tým fakticky na to isté.

Aj keď je podstatou dovolenky v správ-
nom zmysle si dopriať sami sebe, dovolen-
ka má byť príležitosťou na rast v láske, nie 
točením sa okolo seba a pre seba, extázou 
(výjdením zo seba), nie egoizmom. „Turis-
tika všetkým, pre všetkých a so všetkými“ 
bolo motto jedného zo svetových kongre-
sov na tému turistiky, ktorá má byť soci-
álna, udržateľná a solidárna. Má rôzne po-
doby a možnosti. Prvým výjdením zo seba 
je povznesenie sa nad svoje problémy 
a obdiv krás stvorenia, Božej dobroty, krá-
sy, starostlivosti, spojený s vďakou a vzbu-
dzujúci lásku. Svetový cestovný ruch využí-
va lacnú pracovnú silu chudobných krajín 
a ich prírodné krásy na obrovské zisky 
cestovných kancelárií z bohatých krajín. 
Byť sociálni znamená všímať si miestnych 
obyvateľov, kupovať si ich výrobky, preja-
viť im pozornosť, sympatie a nebrať ich 
len ako dodávateľov tovaru. Veď turisti 
prichádzajú najmä z kresťanských krajín, 
no domorodcom sa často právom zdá, že 
svoje kresťanstvo si nechali doma. Patrí tu 
aj záujem o miestnu kultúru, o život ľudí. 
Veľmi obohatí program dovolenky nenav-
štíviť len lukratívne strediská, ale prejsť sa 
s otvorenými očami a srdcom aj miestami, 
kde žijú domáci obyvatelia. Možno sa od 
nich veľa naučiť.

Ako vidno z naznačených podnetov, ak 
počas dovolenky dáme správny priestor aj 
svojej duši, dáme nového ducha celej do-
volenke.

Mons.	Marián	Gavenda
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život okolo nás
Prvý májový štvrtok. Na autobusovej zastáv-

ke „Námestie práce“ z otvorených okien domu 
kultúry počuť krásne piesne, slovenské i české. 
Predchádzal im známy prípitok „Živijom“, čo 
čakajúcim na zastávke oznamovalo oslavu živo-
ta. Nebola som pod oknami. Mala som tú česť 
byť v klube seniorov Bohumila, kde sme si pri-
pomenuli životné jubileá dvoch členiek. Boli to 
pre mňa vzácne chvíle pri ich krásnom speve. 
Zahodila som hanbu za plece a odvážila som 
sa i ja spievať. Niekedy ma zvádzal ich dvojhlas, 
ale „strpeli“ to a priviedli ma na správnu nôtu. 
O šiestej večer spev utíchol a dvere klubu sa 
zavreli. Ale otvárajú sa každý týždeň v utorok 
a štvrtok. Nech je tých stretávaní pri oslavách 
života viac.

Jana	Bartovičová

Martin, čo ťa viedlo k tomu, aby si sa vydal 1. 
na náročnú cestu do Himalájí?
Myslím si, že u mňa je to taký prirodzený vývoj. 

V horách sa aktívne pohybujem či už športovo alebo 
služobne vyše 30 rokov. Ja osobne som túto akciu vní-
mal ako prieskumnú cestu za novým poznaním. Taký 
osobný dotyk s niečím, o čom som dlhé roky počúval, 
čítal a hlavne sníval. Z hľadiska športového výkonu to 
nebolo nič náročné. Samotný kopec nie je horolezec-
ký, ale len trekový, a preto to bolo skôr o získavaní 
skúseností z pobytu vo väčších výškach a testovanie 
výstroja.

Aká musí byť príprava na takéto dob-2. 
rodružstvo?
Pokiaľ má mať takáto cesta zmysel, tak je to dosť 

náročný, ale na druhej strane aj zábavný proces. Tímo-
vá príprava trvala skoro celý rok. Okrem záležitos-
tí týkajúcich sa priamo cesty, teda logistika leteckej 
a miestnej prepravy, povolenia od nepálskej vlády, or-
ganizácie nosičov, materiálneho zabezpečenia a finan-
covania, to bola aj časovo pomerne náročná osobná 
príprava. V mojom prípade išlo ešte aj o zabezpečenie 
foto- a videotechniky, vysielačiek, satelitného spoje-
nia a solárnych napájacích zdrojov. Ďalej to bolo štú-
dium dostupných informácií, diskusie s ľuďmi, ktorí 
niečo podobné už absolvovali, a v záverečnej fáze 
aj duchovná príprava. Na tomto mieste by som rád 
poďakoval skúsenému cestovateľovi, nášmu pánovi 
farárovi Mons. Mariánovi Gavendovi za cenné rady 

športový kluB devín v himalájach
Športový	klub	Devín	vačšina	z	vás	pozná	vďaka	tenisovému	ihrisku	pri	kostole.	To,	že	jeho	vlajka	predne-
dávnom	zaviala	medzi	Himalájskymi	štítmi	môže	byť	malým	prekvapením,	no	nie	pre	tých,	ktorí	poznajú	
Martina	Juriša,	dlhoročného	člena	klubu	a	zároveň	veľkého	milovníka	hôr.	Martin	na	 jar	2011	podnikol	
dobrodružnú	výpravu	do	Himalájii	ku	ktorej	som	mu	položil	niekoľko	otázok.
Text:	Štefan	Kolek,	predseda	ŠK	Devín	•	Foto:	Martin	Juriš

a duchovnú prípravu na stretnutie s inou kultúrou 
a náboženstvami.  

Samozrejme, v neposlednom rade išlo o fyzickú 
prípravu a aktívny tréning vo väčších výškach. Pravi-
deľnú prípravu som v priebehu roka absolvoval na 
našej osvedčenej Devínskej Kobyle a na neďalekom 
Schneebergu pri Viedni. 

Z vyšších hôr to boli rakúske Vysoké Taury 
a švajčiarska časť Západných Álp v oblasti Wallis.

Mesiac pred odchodom, teda vo februári som 
sa počas lyžovačky v Tyrolsku snažil nocovať čo 
najvyššie, vo voľnej prírode miestnych tritisícoviek. 
Podvečer som sa poslednou kabínkou vyviezol na 
vrcholovú stanicu a ďalej som šliapal na pásoch tak 
vysoko pokial to šlo.

Medzi 2 500 až 3 000 m som si našiel vhodné 
miesto na „bivak“, postavil malý stan, uvaril tekutiny 
a niečo pod zub.

Ráno som zlyžoval do doliny a pripojil sa k rodi-
ne a ostatným lyžiarom z partie.      

Čo výstroj, asi nestačia obyčajné turistické 3. 
topánky...
Okrem štandardného alpinistického vybavenia, 

ktoré používam v Tatrách a európskych Alpách, je 
to pár drobností, ako napríklad páperový spacák pre 
nízke teploty, páperové oblečenie vrátane návlekov 
na nohy a ruky no a hlavne výškové dvojité topánky.

Ťažký výstroj ako stany, cepíny, mačky, sneho-
vé kotvy, plynové bomby a v mojom prípade aj tie 

Svayambhunath,	jedna	z	dominánt	Káthmandú

Príprava	na	nepálske	„safari“	v	oblasti	dolného	Mustangu

myšlienky do Batoha i kufra

Dopraj si čas na prácu  
– je to cena tvojho úspechu.

Dopraj si čas na premýšľanie  
– je to zdroj tvojej sily.

Dopraj si čas na odpočinok  
– je to tajomstvo tvojej mladosti.

Dopraj si čas na smiech  
– je to hudba tvojej duše.

Dopraj si čas byť milý  
– je to cesta dobrej nálady.

Dopraj si čas na pozeranie  
– je to liek na egoizmus.

Dopraj si čas na modlitbu  
– je to cesta, ktorá vedie k Bohu.

„Dovoľte mi povedať vám, že človek je pútni-
kom na zemi a že putovanie pramení zo srdca ľud-
skej existencie, pretože odkedy sa objavil na zem-
skom povrchu, človek kráča, hľadajúc nové ciele, 
skúmajúc horizont zeme a túžiac po nekonečne.“

„Áno, nech si užijú svojho voľného času a zaslú-
žené chvíle odpočinku. Nech sa však zároveň učia 
viesť dialóg s inými ľuďmi a kultúrami, s ktorými 
prichádzajú do styku, ako aj stráviť chvíle uvažova-
nia a modlitby.“

Ján	Pavol	II.

„Stvorenstvo je dar, ktorý sa počas cesty ponú-
ka pútnikovi, ktorý vie zastať aby zachytil hlas ticha, 
ktorý k nemu hovorí a posúva ho.“

     
Rino	Fisichella

„Snažme sa nájsť vo svojom pozemskom pu-
tovaní cesty zmierenia vo vzťahoch s druhými a s 
prírodou a na ceste k svätyniam znovu objaviť roz-
mery času a priestoru.“

Bruno	Forte
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CIEĽ:
•  treking Annapurna Himal a výstup  

na 6 038 m vysoký Chulu (Far East)
PRIEBEH:
•  220 km kombinovaný treking a 

terénne vozidlá 
•  výstup na Chulu (Far East) – 6 038 

m nad morom

PRíNOS:
•  dotyk s domácou kultúrou
•  kontrastné zážitky v porovnaní  

so západoeurópskou realitou
VÝSLEDOK:
•  psychický a duševný relax
•  motivácia ísť ďalej, vyššie ...  

a čo najskôr

výškové topánky sme z dôvodu váhového limitu pri 
leteckej preprave kupovali priamo v Káthmandú.

Také základné krédo je však minimalizácia všet-
kého a používanie len odskúšaných vecí.

Samostatnú problematiku predstavuje tímové 
a osobné medicínske vybavenie. 

Prostredie samotného Káthmandú a nižšie polo-
žených oblastí s väčším osídlením je značne konta-
minované. Infekcie horných dýchacích ciest a črevné 
ťažkosti sú v prvých dňoch adaptácie pravidlom.

Veľmi dôležitou súčasťou spoločnej lekárničky sú 
prostriedky na riešenie akútnej výškovej nemoci pre 
pohyb vo väčších výškach. Okrem samotného pokusu 
o výstup na vrchol (cca 6 050 m n.m.) sme sa počas 
celého putovania pohybovali vo výškach od 3 000 m 
až po najvyšší bod prechodu, horské sedlo Thorung 
La ležiace vo výške 5 416 m. 

Veľa ľudí v horách riskuje svoj vlastný ži-4. 
vot – rozumieš po tomto zážitku, prečo sú 
ochotní to robiť?
Ľudia, ktorí v horách riskujú nielen svoj život, ale 

aj životy iných, napríklad záchranárov, alebo vlastných 
partnerov, spravidla robia niečo, na čo nie sú dosta-
točne pripravení  mentálne, fyzicky a aj materiálne. 

Vo väčšine prípadov to ani nie je o ochote alebo 
chcení riskovať. Je to skôr o nevedomosti, netušení 
a zjednodušovaní aktuálnych podmienok v miestach 
kam sa vyberú.

riadaný život, so svojimi pravidlami, náboženstvom 
a hlavne humorom. Už po dvoch týždňoch putovania 
krajinou som dosiahol absolútne „vyvetranie hlavy“ 
od všetkých tých civilizačných záťaží, stresu a ši-
rokospektrálneho šumu západného života. Bolo to 
hmatateľné získanie pokoja a rovnováhy v duši.

Predpokladám, že chceš ísť daľej. Je reál-6. 
ne, že by si raz vyniesol vlajku ŠK Devín na 
jednu z magických osemtisícoviek?
Tak ako v ostatných športoch aj v horolezectve 

existuje kategória vrcholového športového podnika-
nia. No a problematika osemtisícoviek je záležitosť 
ľudí, ktorí sa tomu venujú vrcholovo. Ľudí, ktorí majú 
na to fyzické predpoklady a navyše sú schopní si na 
to vytvoriť časové a materiálne podmienky vrátane 
finančných. 

Predpokladám, že v tomto živote to už môj prí-
pad nebude.

Na druhej strane sa nevzdávam. 
Určite by som sa rád vrátil pod masív Chulu 

a pokúsil sa aspoň o jeden z jeho štyroch šesťtisí-
cových vrcholov. 

Už len preto, že sme tam pre zhoršenie počasia 
a následný nedostatok času na bezpečný návrat ne-
chali „zavesený batoh“ a tiež preto, že to tam mám 
celkom dobre „prečítané“.

Môj aktuálny cieľ, na ktorý sa teraz pripravujem 
je ale v inej časti Zeme. Cordillera Blanca v Peruán-
skych Andách je oblasť, kde by som chcel na budúci 
rok vyniesť našu vlajku zase o niečo vyššie...

Himaláje, to nie sú len kopce, ale aj ľudia 5. 
a ich kultúra úplne odlišná od našej. Čo ťa 
na nej najviac oslovilo?
Určite pri takejto ceste je to viac silných a vzájom-

ne sa umocňujúcich vnemov.
Na jednej strane Himaláj, mladé, eróziou minimál-

ne narušené horstvo, úžasné nielen z vizuálnej stránky, 
ale aj z geologického hľadiska. Taká živá enciklopédia 
vzniku súše na Zemi.

Poviem ti, vidieť to naživo, tie ľadom a snehom 
pokryté jagavé a nekonečne vysoké končiare so sne-
hovými vlajkami vo vrcholových partiách, to je pre 
obyčajného „vzduchom chladeného“ slovenského ho-
rolezca permanentný šok.  Z hľadiska osobného vnú-
torného poznania ma najsilnejšie oslovila atmosféra 
miestneho plynutia života. Života horských ľudí, ktorí 
vo veľmi tvrdých podmienkach dokážu viesť uspo-

Usmievavá	čajovňa	v	sedle	Deuralidanda	vo	výške	3	450	m	n.m.

Náš	sociálny	program	–	čokoládu	len	s	umytými	rukami
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stálice našej vzdelanosti, 
KULTÚRNOSTI A KRESŤANSTVA,

SV. CYRIL – SV. METOD

Cyrilo-metodská tradícia v dejinách Slovákov 
má svoje pevné korene, ktoré sú nerozlučne späté 
s našim Devínom. Z histórie sú známe kroky devín-
skeho sídelného kniežaťa Rastislava, ktorý sa v r. 862 
obrátil so žiadosťou o vyslanie učiteľov pre náš ľud 
k byzantskému cisárovi Michalovi III. Výsledkom jeho 
žiadosti bola misia bratov Konštantína a Metoda zo 
Solúna. Jej úlohou bolo najmä upevnenie kresťanstva 
a vytvorenie nezávislej cirkevnej organizácie. Pre teri-
tórium Veľkej Moravy priniesli bratia novovytvorené 
slovanské písmo – hlaholiku spolu s prekladom Biblie 
do staroslovanského jazyka, ktorého znalosť rozši-
rovali do radov svojich stúpencov na území dnešnej 
Moravy a Slovenska. Tento jazyk zaviedli aj do boho-
služobných obradov, ktoré sa v tom čase konali vý-
lučne v latinčine.

Ich osvetová činnosť nebola tak jednoduchá ako 
by sa zdalo, mimo základnej misijnej činnosti museli 
odstraňovať aj zvyšky pohanských povier a obyča-
jí. Snažili sa vybudovať nezávislú cirkevnú provinciu 
podliehajúcu priamo Rímu. 

Dom pana 
Pištelku dnes

Z radov mládeže sám Rastislav zhromaždil skupi-
nu učeníkov, ktorá sa stala žiakmi solúnskych bratov, 
ktorí založili vyššiu školu pre prípravu a výchovu kan-
didátov na kňažstvo.

Nechcem vstupovať do historických podrob-
ností, ktoré sú známe a pre čitateľa sa každým ro-
kom opakujú. Verím však, že čitateľ mi dá za pravdu 
ak tvrdím, že národ bez písma, kníh a kultúry nie je 
národom.

Vedeli to medzi prvými naši učitelia sv. Cyril a sv. 
Metod, dôkazom toho je dielo Konštantína Filozo-
fa PROGLAS, z ktorého citujem: „Lebo sú bez kníh 
nahé všetky národy, bo nemôžu sa boriť v boji bez 
zbroje s protivníkom a duší našich záhubcom, odsú-
dené sú večnej muke za korisť.“

Za to, že máme svoj jazyk, knihy, že sme sa stali 
kultúrnym národom, ďakujeme každým rokom osla-
vou sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda. 

Medzi pr-
vých vyznávačov 
cyri lo-metod-
skej myšlienky 
z nášho kraja už 
za čias Uhorska, 
patril katolícky 
kňaz, národný 
buditeľ a poli-
tik, ThDr. Ferdiš 
Juriga, ktorý bol 
v r.1905 zvolený 
v Stupavskom 
okrese za po-
slanca Uhor-

ského snemu, 
kde sa zasadzoval 

za práva Slovákov. V r. 1918 ako účastník zasadnutia 
v Martine hlasoval za prijatie Deklarácie Slovenského 
národa. Za svoju ideu bol štátnou mocou často pre-
nasledovaný. Keď sa konala na Devíne 10.7.1927 Slo-
venská národná púť pri príležitosti 1100. narodenia 
sv. Cyrila, ThDr. F. Juriga bol nielen jej účastníkom, ale 
tiež veľkou mierou prispel k jej usporiadaniu. 

Dlhé roky pôsobil ako farár vo Vajnoroch. ThDr. 
F. Juriga sa narodil v r. 1874 v Gbeloch pri Senici. Dožil 
vo svojom dome v Karlovej Vsi ako farár na penzii, 
zomrel v r. 1950. Pochovaný bol v Karlovej Vsi, neskôr 
boli jeho pozostatky prevezené na Národný cintorín 
do Martina.

Pavlína	Rumanovská

DEň ZAHRANIČNÝCH 
slovákov 2011

V Bratislave sa uskutočnia príťažlivé podujatia, 
jedno z nich prebehne 5. na starobylom Devíne

Od roku 1993 si 5. júla pripomíname Pa-
mätný deň zahraničných Slovákov. Je súbežný so 
štátnym sviatkom sv. Cyrila a Metoda a majú ho 
na zreteli aj slovenské komunity vo svete. Úrad 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej ÚSŽZ) 
v snahe spájať krajanov v ich rodnej vlasti or-

ganizuje s partnermi 
tento rok v hlavnom 
meste Slovenskej 
republiky Deň za-
hraničných Slová-
kov a v jeho rámci 
viacero podujatí, 
pričom samotný 
Pamätný deň zahra-
ničných Slovákov je 
organizovaný pod 
záštitou Ivety Radi-

čovej, predsedníčky vlády Slovenskej republiky. 
Jedno z podujatí sa uskutoční v utorok 5. júla 
aj v priestoroch starobylého hradu Devín, kde 
hostí vrátane krajanov zo zahraničia a domácich 
účastníkov Púte na Devín privíta Ľubica Kolko-
vá, starostka Mestskej časti Bratislavy – Devín. 

Ambíciou podujatí je vyslať posolstvo po-
zitívneho vzťahu Slovenskej republiky k svojim 
krajanom, prejaviť vďaku za úsilie, akým po stá-
ročia uchovávajú vzťah k rodnému jazyku, slo-
venské povedomie i kultúrne a duchovné cen-
nosti, príznačné pre črty charakteru Slovákov, 
žijúcich kdekoľvek v šírom svete. 

----------------------------------

PROGRAM DňA  
ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOV

4. júl 2011
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie 
slobody č. 1 v Bratislave, 12.00 h. 

Výstava Pavla Čániho
Akademický maliar Pavel Čáni (1953), absolvent 
výtvarných škôl v Novom Sade a Belehrade, 
patrí medzi najznámejších slovenských maliarov 
zo srbskej Vojvodiny. Tvorí vo viacerých výtvar-
ných technikách, autor sa osobne zúčastní na 
vernisáži výstavy.

5. júl 2011 
Sad Janka Kráľa v Bratislave-Petržalke, 10.00 h.

Slávnostné stretnutie pri základnom kame-
ni Pamätníka slovenského vysťahovalectva
Základný kameň položili v petržalskom parku 
roku 2000, predstavuje 4,5 tonový kus neopra-
covaného červeného mramoru z Tardošovské-
ho lomu, ktorý darovali Slovensku naši krajania 
z Maďarska. ÚSŽZ ho vníma ako symbolický 
základ budovania Múzea slovenského vysťa-
hovalectva, čo chce zdôrazniť aj tohtoročným 
stretnutím práve pri Pamätníku slovenského vy-
sťahovalectva. Po príhovoroch oficiálnych hostí 
bude nasledovať kultúrny program krajanských 
folkloristov a hudobníkov.

ThDr.	Ferdiš	Juriga

5. júl 2011
Stará Tržnica na námestí SNP v Bratislave, 
10.00 h – 22.00.h
Dolnozemský jarmok
Dolnozemský jarmok striedavo organizujú Slo-
váci žijúci v Maďarsku, Rumunsku a v srbskej 
Vojvodine, na Slovensku sa bude konať prvýkrát. 
Prídu naň ľudovoumeleckí výrobcovia, majstri 
remeselníci, insitní maliari, aby predstavili svoju 
zručnosť a ponúkli tradičné výrobky. 
Účinkujú krajanské folklórne súbory, ľudové 
hudby, speváci, citaristi, harmonikári a divadelní-
ci, do 22.00 h ľudová veselica.

5. júl 2011
Púť na Devín
Výstup na staroslávny hrad a uctenie si štátneho 
sviatku Slovenskej republiky – sviatku sv. Cyrila 
a Metoda, spolupatrónov Európy, 15.30 h.
Viac informácií: www.uszz.sk 

Hlavní	organizátori	a	spoluorganizátori:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí spolu 
s Úradom vlády Slovenskej republiky, Bratislav-
ským samosprávnym krajom, Hlavným mestom 
Slovenskej republiky Bratislavou, Mestskou čas-
ťou Bratislava – Petržalka, Mestskou časťou 
Bratislava – Devín, Čabianskou organizáciou 
Slovákov – Domom slovenskej kultúry v Békeš-
skej Čabe v Maďarsku, Demokratickým zväzom 
Slovákov v Rumunsku, Kultúrnou a vedeckou 
spoločnosťou Ivana Kraska v Nadlaku v Ru-
munsku, Národnostnou radou slovenskej národ-
nostnej menšiny v Srbsku, Ústavom pre kultúru 
vojvodinských Slovákov v Srbsku, Združením 
spolkov dolnozemských Slovákov na Slovensku 
z Bulharska, Srbska, Maďarska, Rumunska, Zdru-
žením nezávislých expertov pre otázky dejín 
a života zahraničných Slovákov, Migráciou SK 
a Dotykom ľudskosti.
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duBajskému šejkovi varí 
juraj z „devínskej“

Jeden	z	najlepších	kuchárov	na	svete	je	Slovák.	Varí	
pre	dubajského	šejka	a	jeho	rodinu.	Pochádza	z	Devínskej	
Novej	Vsi,	základnú	školu	navštevoval	v	Devíne	a	je	vnu-
kom	pani	Žanonyovej,	pani	učiteľky	na	dôchodku,	ktorá	
stále	býva	v	Devíne.	Juraj	Kalna. 

___________________

Kariéru ste začali na Floride, dnes varíte pre 
šejka v Dubaji. Ako ste sa tam dostali? 

Keď som bol vlani na súťaži v Čile, prišli za mnou 
šejkovi zástupcovia, že chce, aby som preňho varil. 

Aké je variť pre kráľovskú rodinu? 
Mám na starosti tristo kuchárov a dvadsaťjeden 

kuchýň, ktoré varia pre 137 lokalít v celom Dubaji. 
Musíme byť k dispozícii podľa potreby kráľovského 
páru a ich dvanástich detí. Väčšina z nich má totiž 
otočený režim dňa a vstávajú okolo druhej – tretej 
poobede. Tu je veľa bravčového, tam sa nemôže brav-
čové. Oni majú veľa ryžových jedál a jedál, ktoré sú 
o moc čerstvejšie alebo musia byť čerstvé, aspoň pre 
tú kráľovskú rodinu.

Koľko ľudí sa zíde napríklad na obed? 
Niekedy len sám šejk alebo jeho manželka, nie-

kedy dvaja – traja. A stolovanie vyzerá ako v rozpráv-
ke – teda okolo štyridsať až päťdesiat jedál. 

A čo sa nezje? 
Ide na charitu. Nič sa nevyhodí. 

To musí byť pre kuchára raj. 
Je. Ale do roka plánujem skončiť a ísť do Hong-

kongu alebo do Singapuru. 

Šejk vás pustí? 
To je zatiaľ problém (smiech). Je ťažké odísť. Ale 

uvidíme. 

Tvrdíte, že pre kuchára je najlepšia škola za-
hraničie. Vysiela vás na kulinárske misie? 

Nie, do zahraničia cestujem spolu s kráľovskou 
rodinou. Majú paláce po celom svete, chodievame na-
príklad na mesiac – dva do Londýna a podobne. 

Nakupujete tam suroviny? 
Všetko vozíme z Dubaja. Kamkoľvek cestujeme, 

ide za nami aj lietadlo so surovinami a všetkým po-
trebným. 

To chce asi dobré plánovanie... 
Keď niečo zabudneme, tak pošleme ďalšie lieta-

dlo. Tam je všetko možné. 

Má to slovenský kuchár ťažšie? 
Má. Neraz som sa stretol s názorom, ako môže 

obyčajný Slovák niečo uvariť a vyhrať súťaž, keď sú 
tam Nemci, Francúzi alebo Američania. Alebo si ma 
zavolali hostia a chválili ma. Vraj toto bolo skvelé, ani 
v Paríži som nič lepšie nejedol. Odkiaľ ste? Vravím, že 
zo Slovenska. A oni na to, aha, o. k., a tvárili, sa akoby 
im zrazu nechutilo. Dosť ma to urážalo. 

Čiže  francúzski  alebo  nemeckí  kuchári  sa 
ľahšie presadia? 

Jednoznačne. Keby som bol Talian, Francúz alebo 
Nemec, tak neviem, kde by som už teraz bol. Asi na 
Mesiaci (smiech). 

Koľko sa človek naučí od iných a koľko musí 
v sebe objaviť sám? 

Je to individuálne. Pre mňa boli najlepšie posled-

né štyri roky, keď som chodil po svete a skúšal rešta-
urácie. Je to síce nákladný spôsob, ale stojí za to. 

 Vráťme do Dubaja. V  reštaurácii The Edge 
ste vytvorili nový gastronomický koncept. 

Všetky reštaurácie dookola mali degustation 
menu, čo znamenalo, že ponúkali trebárs štrnásť 
chodov v špeciálnom menu. Lenže človek už dopredu 
vedel, čo dostane na tanieri. Ja som chcel, aby hostia 
mali skutočný zážitok. Jediné, čo museli vedieť, bolo, 
koľko chcú zaplatiť a na čo sú alergickí. Ostatné sa 
odohrávalo v mojej réžii. 

Aké sú vaše skúsenosti so slovenskou gastro-
nómiou? 

Mám veľmi rád slovenské jedlá a našu kuchyňu. 
Slovensko však nie je krajina, kde ľudia takpovediac 
žijú pre jedlo. Aj od kolegov počúvam, že hostia zatiaľ 
nie sú pripravení zaplatiť za niečo výnimočné. 

Mnohé  reštaurácie  pýtajú  veľa  peňazí  za 
málo muziky. Ľudia sa potom nemajú kde naučiť, 
za čo sa oplatí zaplatiť. 

Niečo na tom bude. Som tu len pár dní, no i tak 
badám, že mnohé reštaurácie razia trend minúť čo 
najmenej a zarobiť čo najviac. Mal som napríklad čier-
nohorský rezeň, no v cestíčku som mäso takmer ne-
videl. V živote už do tej reštaurácie nevkročím. Pritom 
keby bol dobrý, chodím tam aj desať dní za sebou. 

Robíte vyprážaný syr aj dubajskému šejkovi? 
Šejk má vyprážaný syr každú chvíľu. So šalátom. 

Čo zo slovenskej kuchyne ste ešte prepašova-
li do ich jedálneho lístka? 

Arabom veľmi chutí slovenská kuchyňa. Robie-
vam im kurací perkelt, kapustnicu, šúľance. A šejkova 
manželka si stále pýta slivkové gule. Akurát do nich 
dávam datle. 

Vráťme sa späť na Slovensko.  Ako často cho-
díte na návštevu? 

Za posledných dvanásť rokov som tu bol trikrát 
po päť dní. Ale veľmi by som chcel vyvíjať nejaké akti-
vity i na Slovensku. Aj kolegov tlačím, aby chodili von. 
Snažím sa vybaviť im pobyty v Dubaji, aspoň uvidia 
niečo iné. Myslím si, že je tu veľký potenciál, ale ku-
chári nemôžu sedieť celý život na zadku. 

ReDaKcIa	DeVíNčaNa	oDPoRúča:	

VyPRážANý SyR PRE 
DuBAjSKého ŠEjKA

Potrebujeme: 
Tvrdý syr, 1 vajce, 1 lyžica detskej 

krupice, 1 lyžica tatárskej omáčky, 
strúhanka.

Ako na to:
Syr postrúhame, pridáme celé vajce, 

krupicu a tatársku omáčku. Vymiešame. 
Hmota nesmie byť riedka, aby sa z nej 
dali robiť valčeky. Jedna polievková ly-
žica hmoty predstavuje jeden valček. 
Valčeky obalíme v strúhanke a vysmaží-
me.                                           redakcia

Kto je JURAJ KALNA 

-  po skončení hotelovej školy začal v roku 1998 
pracovať v hotelovom rezorte Marco Island 
Marriott Beach Resort na Floride

-  od roku 2000 pôsobí v Dubaji, postupne spo-
lupracoval s nadnárodnými spoločnosťami 
Marriott, Jumeirah a The Edge

- počas pôsobenia v Business Hotel Emirates 
Towers sa začal zúčastňovať na medzinárod-
ných súťažiach (z vyše tucta ocenení spomeň-
me napríklad titul šéfkuchár roka v Dubaji 
a z 1 400 kuchárov celkové prvenstvo na Sa-
lone Culinaria v roku 2008 či zlatú medailu na 
Global Chef v Johannesburgu o rok neskôr

-  je ženatý a má dve dcéry

Kde vidíte najväčšie rezervy? 
Jedným z problémov je, že tunajší mladí ľudia sú 

nesmierne pohodlní, o všetko majú postarané. Keď 
potom robím s Ázijcami a vidím, koľko toho zvládnu, 
žasnem. Veľmi chcú niečo dokázať, a to na Slovensku 
chýba. 

hovoríte z osobných skúseností? 
Pred časom som skúšal osloviť hotelové školy 

v Bratislave a v Košiciach. Ponúkol som, že niekoľko 
maturantov zoberiem na rok do Dubaja. Aby sa na-
učili po anglicky a trochu sa oťukali. Chcel som im 
dať príležitosť, ktorú som ja nikdy nemal. Viete, čo 
sa ma spýtali? 

Netuším... 
Vraj – koľko hodín budeme robiť? Koľko zaro-

bíme? Takisto riaditelia, vraj koľko dostanú za to oni? 
Povedal som im, že keby som sa ja ako riaditeľ mohol 
pochváliť, že dvadsať mojich žiakov je na ročnej stáži 
v päťhviezdičkovom hoteli v Dubaji, tak som asi rád. 
V jednej škole, kam som volal v júni, zas vyhlásili, že 
oni chcú mať prázdniny. Po prvých troch otázkach 
som preto radšej zložil telefón.

(použitý	zdroj:	hnonline.sk)
Snímka:	HN/Pavol	Funtál
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Milí	čitatelia!
Tak	ako	Vy	aj	Devínčan	bude	v	lete	oddychovať.	 

Ďalšie	číslo	vyjde	po	lete.	No	a	dovtedy	 
sa	zregenerujte	a	užite	si	príjemného	leta.

Veľa	pekných	zážitkov	a	šťastný	návrat	domov	
Vám	všetkým	želá	redakcia	 

„Devínčan“!

KNIŽNICA INFORMUJE

JEFFERY DEAVER: „KAMENNÁ OPICA“ 
Autor dvadsiatich trilerov. Medzi najznámejšie 
patrí „Zberateľ kostí“, ktorý bol aj sfilmovaný. 

Kamenná opica je detektívny príbeh,  
ktorý nás zavedie do New Yorku  

a do labyrintu v jeho čínskej komunite. 

GEORGE RAYMOND RICHARD  
MARTIN: „ČERVENÝ SMÄD“

Autor patrí medzi najznámejších  
spisovateľov SCI-FI literatúry.

Kniha „Červený smäd“ Vás udrží v napätí  
a v zvedavosti pri sledovaní osudu  
majestátneho parníka Fevre Dream  

na jeho plavbe. 

JOY FILDINGOVÁ: „DOBRÉ ÚMYSLY“ 
Je to príbeh o troch ženách a ich  

stroskotaných manželstvách.
Autorka majstrovsky spojila osudy týchto 

rodín, zúfalstvo ich ženských hrdiniek, ktoré
napokon našli silu pokračovať v živote.  
Boli však už oveľa silnejšie a vyrovnané.

P.C. CASTOVÁ – KRISTÍNA CASTOVÁ: 
„OZNAČENÁ I. diel“ „ZRODENÁ II. diel“ 
Autorkami dvojdielneho románu sú matka  
s dcérou. Matka je autorkou mystických  
románov a dcéra Kristína je žurnalistkou  
a držiteľkou niekoľkých cien za poéziu. 

V tejto zaujímavej kombinácii vznikol tento 
dvojdielny upírsky román, ktorý sa zaradil

medzi bestsellery s mottom: „Tma sa  
nerovná vždy zlu, tak ako svetlo  

neprináša vždy len dobro“. 

JARMILA REPOVSKÁ:  
„DO ROKA A DO DŇA“

Jarmila Repovská je televíznou  
a rozhlasovou moderátorkou.

Jej hrdinka románu Nina prežíva životnú krízu, 
nevie nájsť odpoveď na základnú otázku  
PREČO? O svojho partnera sa rozhodla 

bojovať, podarí sa jej do roka a do dňa jeho 
lásku získať späť tak ako si predsavzala?

KARIN LÁSZLOVÁ:  
„ŽART ZLÉHO DUCHA“ 

Príbehy v jej knihe môže napísať  
iba sám život. Odhaľujú rôzne osudy ľudí 

dnešného hektického sveta, kde nám ostáva 
čoraz menej priestoru na lásku.

Na svojich čitateľov sa teší každý  
utorok od 13.00 hod do 16.00 hod  

a štvrtok od 15.00 hod do 18.00 hod 

Vaša	knižnica

Striebro vo vlasoch. 
Zlato v zuboch.

Kamene v obličkách.
Cukor v krvi. Olovo v no-
hách. Železo v cievach.

A nevyčerpateľné zásoby 
plynov...

Ani sme netušili, že počas 
života nahromadíme takéto 

bohatstvo...



Srdečne Vás pozývame na
Cyrilometodskú púť v Devíne

„PRAMENE ŽIVOTA“

5. júla 2011  
(utorok)


