
 Noviny pre každého Devínčana ● zdarma ● 5/2011 ● Ročník IX

WWW.DEVINCAN.SK

DEVÍNČAN

Garancia Vianoc

Poznáte ten zľudovený reklamný výrok „A to 
tu už nikto nič negarantuje?“ Nuž Vianoce sú práve 
tým málom, ktoré garantované je. Prídu spoľahli-
vo, rok čo rok v rovnakom čase, bez ohľadu na 
ľudské spoločenstvo ktoré ich, každé spôsobom 
sebe vlastným, slávi. Cirkevné prežívanie Vianoc, 
to sú tiež isté garancie – advent, vianočný strom-
ček, Štedrý večer, polnočná omša, betlehem, Tichá 
noc, Sviatok narodenia pána, Traja králi...Viete si 
predstaviť že by neboli? Ja veru nie. A v súvislosti 
s Vianocami v Devíne tu tiež už máme „garanto-
vané“ podujatia, na ktoré sa všetci (súdiac podľa 
hojnej účasti) každoročne tešíme. Začíname čoraz 
obľúbenejším Devínskym pecňom spojeným s kaž-
doročne iným výstavným prekvapením, nasleduje 
ho predvianočné posedenie seniorov, mikulášsky 
program pre deti a vyvrcholením je každoročný 
detský vianočný program. O týchto podujatiach sa 
viac dočítate ďalej vo vnútri Devínčana. Len veru 
neviem či si to všetci dostatočne uvedomujeme, 
oná „garancia“ týchto krásnych stretnutí začína aj 
končí pri ľuďoch, ktorí ich pre Devín opakovane 
pripravujú. Sú toľkí, že sa nedajú vymenovať. Sú to 
nielen volení zástupcovia - sú to ľudia z komisií, 
rôzni sponzori, sú to mladé rodiny pripravujúce 
pomaly profesionálne kultúrne programy a sú to 
mnohí ďalší, ktorí opakovane pomáhajú v rámci 
svojich možností...Robia to z úprimného srdca, so 
zanietením ktoré by im mohol závidieť nejeden 
profesionál, vo svojom voľnom čase, s vedomím, že 
jedinou odmenou im bude spoločná radosť z vy-
dareného podujatia. Dovoľte mi preto na sklon-
ku roka poďakovať sa im všetkým z tohto miesta 
za ich nezištnú prácu, výsledkom ktorej sú nielen 
krásne Vianoce ale aj dobrý život devínskej komu-
nity. Úprimná vďaka.

Možno sa teraz pýtate kdeže sú tie garancie. 
Nuž – v nás! Zatiaľ to spoľahlivo „funguje“. A po-
kiaľ si budeme všímať susedov či priateľov odká-

Brána do tajomstva

V súvise s Vianocami sa mi vynára malý 
kamenný múrik pri ešte menšom kamennom 
vchode. Skôr pripomína malé dvierka. Vchádza 
sa nimi do jedného z najdôležitejších a najstaro-
bylejších chrámov kresťanstva – Baziliky Naro-
denia v Betleheme. Je len 140 centimetrov vy-
soký. Nevdojak ho porovnávam s prekrásnymi 
portálmi gotických katedrál či átriami ešte star-
ších bazilík. Pôvodný, oveľa väčší vchod vraj za-
murovali, aby barbarskí vojaci nechodili do chrá-
mu koňmo. Nechtiac tým spôsobili, že na tieto 
miesta stretnutia neba a zeme môže vstúpiť len 
ten, kto sa skloní. „V jednoduchom dieťati obja-
vili Boha dva druhy ľudí – pastieri, ktorí nevedeli 
nič, a mudrci, ktorí vedeli, že nevedia všetko“, 
hovorí známy kazateľ Fulton Sheen. Kto pova-
žuje seba za jedinú mieru veľkosti, nikdy nespo-
zná niečo, čo je väčšie než on. Boh sa môže pri-
blížiť k človeku len keď sa stane malý. Hoci tým 
riskuje, že si ho človek ani nevšimne.

Ktorýsi z rabínskych príbehov hovorí 
o dvoch chlapcoch, ktorí sa hrali na skrývačku. 
Jeden z nich sa po chvíli vrátil s plačom domov. 
Keď sa ho starý otec, rabín, spýtal prečo pla-
če odpovedal, že si našiel tak dobrú skrýšu, až 
ho po chvíli kamarát prestal hľadať a odišiel. 
Po chvíli sa rozplakal rabín a dodal: „To isté sa 
stalo aj Bohu.“ Vianoce fascinujú vari každého 
človeka. Nejde len o pekné spomienky z detstva. 
Je to závan tajomstva, hlbokého práve v tom, 
že je neobyčajne ľudsky obyčajné. Stačí vedieť, 
že neviem všetko a skloniť hlavu. To je jediný 
adekvátny postoj na vnímanie tajomstva Via-
noc. Prajem všetkým Devínčanom tento krásny 
a bohatý zážitok.

Mons. Marián Gavenda, farár

Zlatý slávik
čítajte na str. 4

Otvorené pivnice...
čítajte na str. 3

Pozvánka na turnaj
čítajte na str. 8

zaných na našu pomoc, pokiaľ budeme naďalej 
vnímaví k dianiu za dverami vlastných obývačiek, 
pokiaľ budeme zodpovedne narábať s občianskou 
mocou, pokiaľ budeme vedieť prispieť sem tam 
dákym eurom na dobrú vec, či inak sa aktívne za-
pojiť do života devínskej spoločnosti – potiaľ si 
budeme môcť byť istí že aj o rok, dva, desať... či 
o x- rokov, stále tu budú (nielen) úžasné vianočné 
podujatia a stále sa nám tu, v našom Devíne bude 
aj dobre žiť. 

Priatelia, všetkým vám želám krásne, zdravé, 
štedré, pohodové i požehnané Vianočné sviatky 
a úspešný skok do Nového roku.

Ľubica Kolková, starostka@devin.sk

vstup do Baziliky Narodenia v Betleheme



Falošní smetiari

Čo urobiť so stromČekom po Vianociach? 

Stačí, keď ho dôkladne „odzdobíte“ a necháte pri Vašom kontajneri, alebo kontajnerovom stojisku z von-
kajšej strany. Spoločnosť OLO a.s. ich bude postupne zdarma odvážať počas celého januára a februára 
2012. 

Väčšina stromčekov skončí v drvičke, aby sa dali ďalej ekologicky využiť na kompostovanie. Ak však strom-
čeky zostanú ozdobené, nie sú vhodné do kompostu a skončia v spaľovni. Toto by bola samozrejme škoda 
a preto spoločnosť OLO dúfa, že aj počas najkrajších sviatkov roka sa prejaví u obyvateľov Bratislavy environ-
mentálne cítenie a vianočné stromčeky, ktoré splnili svoje poslanie, budú efektívne a ekologicky ďalej využité.

Urobme niečo spoločne, pri vstupe do nového roka, pre životné prostredie nášho mesta, pre krajšiu 
a zdravšiu Bratislavu.

sViatkY pokoJa V beZpeČÍ 

V záujme skvalitnenia práce okrskára mestskej polície pôsobiaceho v našej 
mestskej časti a jeho bližšieho zblíženia sa s občanmi mestskej časti sú Vám k 
dispozícii jeho údaje:

 
Vlastimil Gajdúšek, tel. 0902 / 921196

 
Občania mestskej časti Bratislava-Devín môžu zároveň svoje poznatky týkajú-

ce sa porušovania právnych predpisov telefonicky nahlasovať aj na operačné pra-
covisko OS MsP Dúbravka na číslo 6453 4351, prípadne na skrátené číslo mestskej 
polície 159.Nakoľko okrskár svoju e-mailovú adresu zatiaľ nemá, občania však 
môžu svoje postrehy adresovať tiež priamo veliteľovi našej stanice v Dúbravke na adresu duv@mp.bratislava.
sk resp. na sdu@mp.bratislava.sk. Každý podnet bude potom odovzdaný okrskárovi na doriešenie.

ŽeLeZnÁ stuDienka

Železná studienka sa nachádza na južnom okraji chránenej oblasti Malé Karpaty v hornej Mlynskej doline. 
Preteká ňou potok Vydrica, ktorý v strednej časti toku zásobuje vodou štyri rybníky. V blízkosti hlavného toku 
nájdete pramene, studničky a zamokrené plochy.

Železnú studienku pomenovali podľa železitého prameňa, ktorý tu vyviera. Čoskoro sa stala kúpeľmi kráľa 
Ferdinanda a chýr o liečivých účinkoch železitej vody lákal návštevníkov zo širokého okolia. Podnikaví prešporskí 
mešťania tu preto vybudovali kúpeľný dom s reštauráciou. Po analýze vôd v rokoch 1826 a 1857 sa zistilo, že nie 
sú minerálne. Kúpele Železná studienka zanikli a stali sa obľúbeným výletným miestom obyvateľov neďalekého 
Prešporka.

Na Železnej studienke sa už pred stáročiami usadili mlynári a postavili si tu mlyny. Dnes ich zašlú slávu pripo-
mínajú len zrúcaniny a množstvo dobových pohľadníc. Bratislavčanov to však neodradilo a z kedysi historického 
miesta si urobili miesto na rekreáciu, kam sa chodia radi prechádzať, bicyklovať alebo opekať si pri ohníku.

Železničná zastávka Železná studienka leží v blízkosti Červeného mosta pri údolí Vydrice. Je časťou trate, 
po ktorej 20. augusta 1848 prišiel do Bratislavy prvý vlak ťahaný parnou lokomotívou z Viedne. Trať dopomohla 
k rozvoju prvých železníc na Slovensku a umožnila spojenie Bratislavy s celým budúcim železničným systémom 
v Európe.

V roku 2005 tu bola opätovne spustená sedačková lanovka na Kolibu, ktorú môžu využiť ako peší turisti, tak 
aj cyklisti. Je pri nej aj zatiaľ jediná oficiálna cyklistická a verejná zjazdová trať na Slovensku, Rohatka. Dňa 8. júla 
2006 bola Železná studienka slávnostne otvorená po rozsiahlej revitalizácii.

Turisti si môžu vybrať medzi dvoma trasami náučného chodníka – sú to časti Lamač – Železná studienka 
a Železná studienka – Koliba. Na oboch je umiestnených 12 náučných zastávok. Šesťkilometrovú trasu by aj 
menej zdatní mali zvládnuť za dve až tri hodiny.

Železná studienka sa dočkala aj memoárov v knihe bratislavského rodáka Karla Benyovszkého, ktorý bol 
v tridsiatych rokoch 20. storočia veľkým obdivovateľom mesta. Na Železnú studienku si spomína ako na miesto 
s nádhernou scenériou a opustenými zákutiami, kde sa rád prechádzal. 
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Spolu s vianočnou náladou sa pred prahmi 
dverí Bratislavčanov začínajú objavovať aj zblú-
dilé duše falošných smetiarov – gratulantov či 
koledníkov, prajúcich všetko dobré k vianočným 
sviatkom a pýtajúcich v mene spoločnosti OLO 
a.s. určitú finančnú čiastku.

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 
upozorňuje, že títo „vinšovníci“ nie sú zamest-
nancami spoločnosti a takýmto spôsobom len 
kazia jej povesť. Zamestnanci OLO majú prísny 
zákaz pýtať si od občanov akékoľvek finančné 
prostriedky v mene spoločnosti. Preto, ak aj Vás 
prekvapia prázdne dlane vo dverách, v žiadnom 
prípade im nedávajte peniaze a vyzvite ich, aby 

sa preukázali služobným preukazom. Sú to ne-
známi ľudia, ktorí môžu mať oblečenie pripomí-
najúce pracovný odev zamestnancov OLO, a.s.. 
Bez vedomia spoločnosti vystupujú v jej mene 
a zneužívajú tak dôverčivosť a dobrosrdečnosť 
predovšetkým starších obyvateľov mesta Bra-
tislava. 

Skutočné tváre „Vašich smetiarov“, ktorí sa 
starajú o odvoz komunálneho a separovaného 
odpadu si môžete pozrieť webovej stránke spo-
ločnosti na www.olo.sk.

Kontakt:

tel.: 02/50 110 110 – 112 alebo 0917/767 138
e-mail: zakazka@olo.sk alebo marketing@olo.sk 

Všetkým Devínčanom, priateľom a pri-
aznivcom Devína želám minimálne toľko 
krásne a spoločne prežitých chvíľ v našej 
skvelej mestskej časti, koľko sme ich spolu 
prežili v uplynulom roku – či už na Námestí 
alebo v „kulturáku“, na fare, alebo na hrádzi 
na bicykloch, ale i v Terchovej na lyžovačke. 
Všetkých vás aj v roku 2012 v mene celej 
kultúrnej komisie srdečne pozývam na 
Hody, Vinobranie a veľa ďalších, milých, ale 
hlavne našich devínskych podujatí.  

Pavol Murín, poslanec

Chceli by sme sa poďakovať záhradníckej 
firme pani Čibovej, ktorá sa bezodplatne 
stará o predzáhradku pred škôlkou, pani 
Oľge Mikulášovej za údržbu zelene pred 
kostolom, sestrám Hanzelovým za nád-
hernú kvetinovú výzdobu na miestnom 
úrade a pani Muráňovej za pomoc pri 
skrášľovaní Devína.

MÚ – Devín

Tak Devínčania, opäť je rok za nami. 
Pre mňa to bol veľmi turbulentný rok plný 
zmien a poslaneckých povinností. Napriek 
všetkým zmenám, Devín zostal naďalej De-
vínom, a teraz je na čase si užiť koniec roka 
a vychutnať si Vianočné sviatky. Odporú-
čam v tomto období každému, vychutnať 
si našu krásnu Devínsku prírodu, odporú-
čam pozrieť Dunaj, ktorý je momentálne 
veľmi nízko a dá sa v ňom doslovne ísť na 
prechádzku.

Ako dobre viete už o necelé 3 mesiace 
máme ďalšie rozhodovanie o budúcnosti 
Slovenska, ale o tom, potom. Prajem prí-
jemné prežitie vianočných sviatkov, veľa 
šťastia, zdravia, trpezlivosti a pochopenia 
s Vašimi priateľmi, ale aj nepriateľmi, nech 
može byť ten budúci rok o niečo lepší ako 
ten terajší.

S priateľským pozdravom,  
Igor Prieložný, poslanec

babie leto na Železnej studničke

Pani Katarína Čambalová zorganizovala 
pre nás seniorov výlet na Železnú studnič-
ku. Len škoda, že sa nás stretlo tak málo. 
Bol to vydarený výlet, posedeli sme si pri 
ohníku, opekali slaninku a špekáčky na veľ-
kej lúke v lese. Zahrali sme si aj stolný tenis. 
Nielen slniečko nás hrialo ale i dobrá ná-
lada. Tá nás neopustila ani vtedy, keď nám 
oznámili, že lanovka je pokazená a nepre-
máva. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili 
na „Klepáči“ a dali si kávičku. Domov sme 
prišli nabití pozitívnou energiou.

Chcem sa poďakovať pani Kataríne za 
krásny výlet a pekné zážitky.

Jana Šimoničová 



Vinobranie spoZa „préška“

Tú septembrovú sobotu bolo krásne. Počasie 
na krátke tričko i sukňu. Burčiak krásne šuškal 
v demižónoch a pýtal sa do pohárov. Babie leto sa 
prihováralo zo všetkých strán.

Na námestí sa pripravovali klasickí hostitelia 
vinobrania. Remeselníci, cukrári, gastro -výrobco-
via, kapustnicomajstri a samozrejme vinári. Celá 
plocha námestia bola pokrytá stolmi a lavicami, 
ledva sa ušlo miesto na malý „parket“. A samozrej-
me bolo treba nechať miesto i pre koníčka a voz 
s deťmi.

My rozkladáme stanovisko hneď pri kultúrá-
ku. Najprv „préšek“ na lisovanie hrozna, potom 
burčiak, ríbezlák, vínko biele i červené. Stretli sme 
tu takmer všetci: Kúkel, Vitek, Mrázik, Halás, Parol-
ly, Latka a naša Karolína. Iba Šulovský sa motajú 
niekde v zahraničí. 

K ľudu sa najprv prihovorí naša pani starostka 
Kolková. Všetkých srdečne privíta a zapraje pekný 
zážitok Následne my odmeníme víťazov z vinár-
skej spolkovej súťaže Devínsky strapec. A zábava 
môže začať. To už sa prešuje mušt pre nealko náv-
števníkov a nalieva prvý burčiak. Ja otvorím zopár 
fliaš červeného vínka z vinárskej súťaže a ponú-
kam.

Námestie sa zapĺňa. Deti sú nadšené z kúzel-

níka, ktorý ich baví celú hodinu. Stále prichádzajú 
noví návštevníci. Hudba hrá a burčiak tečie. Najprv 
do pohárov, potom i do fliaš. O mušt je obrovský 
záujem. Náhodne vezúci bicyklisti sa posilnia a po-
kračujú v cykloturistike. Súťažné červené to má 
v konkurencii ťažké a pomaly sa presadzuje. 

Pred zotmením je námestie úplne plné. Takmer 
tlačenica. Toľko národa sme tu hádam ešte nemali. 
Hudba hrá, ľudia sa bavia, všade cítiť bezprostred-
nú vidiecku 
atmosféru. Ka-
pustnica je vy-
nikajúca. Kým 
som si išiel dať 
repete, sa už 
minula. Mnohí 
sú prekvapení 
z prirodzenej 
hroznovej chuti 
burčiaku. Ho-
vorím kolegom: 
„Asi sme spra-
vili niekde chy-
bu.“ Prvý padol 
sladký burčiak. 
Ostáva zdolať 
ešte ten pravý 
s l adko-kys l ý . 

S prichádzajúcou tmou sa mi darí i s červeným 
vínkom. Darmo, červené potrebuje nádych tajom-
na noci.

Je po desiatej. Posledná hudba končí. Nikomu 
sa však nechce odísť a tak ľudia posedávajú v druž-
nom rozhovore až takmer do polnoci. Padá aj po-
sledný demižón burčiaku. Pravdu mal Palo Murín 
keď tvrdil: „Vinobranie je devínska top akcia“. 

Peter Distler, začínajúci devínsky vinár
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otVorené piVnice na DeVÍne

Po troch rokoch sa to už pomaly stáva tradíciou. Vždy okolo 17-teho novembra my, devínski vinári, 
vyzdobíme pivnice, prichystáme pomazánky, nafľašujeme mladé vínko a pozveme vás susedov do pivníc.

Aj v tohtoročný začiatok zimy sme ako súčasť Dňa otvorených pivníc na Malokarpatskej vínnej ceste 
otvorili päť devínskych pivníc. Už skutočnosť, že naše pivnice sú označené číslom 1 až 5 zo všetkých 130 
pivníc je pre Devín cťou. Poctivo a s radosťou sme pripravili naše ríbezľové červené i čierne, muštové 
biele i červené, pomazánky oškavarkové, vajíčkové, paprikové i masťové. A čakali v piatok a v sobotu na 
návštevníkov.

Piatok bol naozaj „ťažký deň“. Prišla hádam celá Bratislava. Toľko koštovačov sme ešte nemali. 
A všetci mali jedného favorita – Devínsky ríbezlák. Koštovali síce aj biele aj červené vínko, ale nakoniec 
s uznaním kúpili ríbezľové. Akoby ho chceli vykúpiť. Prišli ste aj vy - naši devínski susedia a bolo vás 
najviac doposiaľ. S radosťou sme vás pohostili, poklebetili o Devíne a podiškurovali o vínku. Sobota už 
nasadila pomalšie vidiecke tempo a bolo viacej času na každého. 

Tohtoročné otvorené pivnice jednoznačne potvrdili, že tradíciu devínskeho ríbezláku sa darí obno-
vovať a prinavracať renomé ríbezľového vína. Nám vinárom to robí radosť a verím, že aj vy nám držíte 
palce.

Peter Distler, začínajúci devínsky vinár
  

Priatelia, 
nastávajúci rok 2012 je Európskym 

rokom aktívneho starnutia a solida-
rity medzi generáciami. Ponúka nám 
možnosť zamyslieť sa nad skutočnosťou, 
že Európania sa dožívajú vyššieho veku 
a v lepšom zdraví ako doteraz, a uvedo-
miť si možné príležitosti s tým spojené.

Aktívne starnutie je aj kľúčom k za-
chovaniu solidarity medzi generáciami 
v spoločenstvách, v ktorých rýchlo narastá 
počet starších ľudí.

Pre mňa a pre sociálnu komisiu je to 
výzva, aby sme pomáhali starším ľuďom 
aj v Devíne dať viac príležitostí na aktív-
ne starnutie a samostatný nezávislý život 
a tiež, aby komunita našich seniorov fun-
govala kompaktnejšie a nadviazala užší 
vzťah s mladšou generáciou. 

Všetkým Vám zo srdca prajem pokoj-
ný nový rok, mnoho dobrých ľudí vo Vašej 
blízkosti, veľa lásky a duševnej krásy.

Elena Cenká, poslanec  
a predseda sociálnej komisie
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FantÁZia skrYtÁ V tekViciach
16. októbra 2011 vo farskej záhrade sa stretli mamičky, oteckovia, babičky, tety... a ich ratolesti. 
Priniesli si so sebou tekvice, rôzne ozdoby, náradie a samozrejme veľa fantázie, aby v príjemnú 
jesennú nedeľu vytvorili prekrásne „dielka“. Nájsť tú najkrajšiu tekvičku bol skutočne problém.  

Veď usúďte sami!

„ZLatý sLÁVik“
Vianoce nám chystajú veľa zážitkov pre 

naše zmysly. Zrak poteší krásna výzdoba, sluch 
rozihrá nežná koleda, chuť je skúšaná sladkos-
ťami i „slanosťami“, čuch pohladí vôňa vanil-
ky.. a šikovné ruky zaujmú náš hmat. O takýto 
„koncert zmyslov“ sa postaral Miestny úrad 
MČ Devín a OZ Za krajší Devín, ktorí uspo-
riadali už po šiesty raz súťaž Devínsky peceň 
- tradičnú súťaž o najchutnejší doma upečený 
chlebík, koláč, či slané pečivo. Súťaž sa konala 
v prvú adventnú nedeľu v Dome kultúry Devín. 
Sprievodným programom bola ľudová hudba 
ALEX a jedinečná vernisáž výstavy ručných prác 
a kabeliek - tašiek. Gazdinky a gazdovia napiekli 
dobroty, ktoré boli nie len chutné, ale aj lákavé. 
Veď neprešla ani hodina a na stoloch zostali len 
prázdne misy.

Krátke pozastavenie, zamyslenie, 
spomienky... To je novembrové 
stretnutie pri kríži, o tom je  
pietna spomienka pri Dunaji.

Odborná porota bola v zložení: p. Kunstová, 
p. Ševčíková, p. Buchtová, p. Majerská a výkonný 
predseda a hovorca poroty Boris Ďuriš.
Tu Vám ponúkame oficiálne výsledky:

kategória slané:
1. Ľubica Kolková -starostka / 
 kapustovo - šampiňónová roláda
2. p. Čikorová / slané k vínu
3. neudelené 

kategória sladké:
1. p. Durmeková / jablková a tvarohová štrúdľa
2. p. Gajdošová / pralinky
3. p. Poláková / gaštanové rezy

kategória chlieb:
1. p. Badin /zemiakovo - počerný 
2. p. Durmeková / slnečnicovo-ľanový
3. p. Lazor /chlebík - hriadky
3. p. Kilárska / tekvicový 

kategória „VoX popuLi – ľudový víťaz“ 
– verejné hlasovanie, bez rozlíšenia kategórie
1. p. Badin /zemiakovo - počerný / chlebík
2. p. Poliaková / tekvicový závin / sladké
3. p. Zervan / Devínske čaro / sladké 

Veľká vďaka patrí Zuzke Bachoríkovej, ktorá trpezli-
vo sčítala hlasy v kategórii „VOX POPULI“. Na záver 
len skonštatovanie, že aj v Devíne už máme „Karla 
Gotta“, lebo našim „zlatým slávikom“ sa zas stal 
Zolko Badin. Koľkokrát bol Kája slávikom?
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tip na DarČek

V kníhkupectvách určite nájdeme mnoho inšpirácií na via-
nočný darček. Tu je náš tip:

Ján rozner – Výlet na Devín

160 str., viaz., 13,5 × 20 cm
Cover © Mikina Dimunová

Rozprávanie Jána Roznera, založené na zážitkoch z 
niekoľkých návštev hradu Devín. Spočiatku to boli výlety 
loďou s matkou a bratom pre zdravotné problémy. Potom 
sa tam dostal v dramatických rokoch nástupu fašizmu, 
keď sa bratislavskí Nemci schádzali na Devíne na politic-
kých manifestáciách. Napokon v povojnovom období, keď 
sa na Devíne konali všeslovanské slávnosti s patričnými 
politickými prejavmi a vystúpeniami sovietskych súborov. 
Devín bol pre Roznera symbolom dejinných zvratov a 
politických manipulácií s ľudským vedomím pri radikálne sa meniacich režimoch. Tomu posled-
nému uveril aj on sám, kým sa nepresvedčil, že prax protirečí pôvodným ideám. Roznerove 
návraty do minulosti, na ktorú sa pozerá pohľadom účastníka a intelektuála, majú charakter 
autentického svedectva o dobe valcujúcej v jednotlivých vlnách ľudské osudy.

Ján Rozner (1922 – 2006), literárny, divadelný a filmový kritik, publicista, výnimočný talent, 
ktorého prozaické dielo vychádza až po jeho smrti. Texty Roznerových próz charakterizuje vec-
nosť, presnosť, intelektuálny nadhľad, zmysel pre dramatickosť a skrytá emocionalita. V rokoch 
normalizácie nesmel publikovať, v roku 1977 sa vysťahoval do Nemecka, kde aj zomrel. Slo-
venskej čitateľskej verejnosti sa predstavil románom Sedem dní do pohrebu, v ktorom spracoval 
dramatické okolnosti pohrebu manželky Zory Jesenskej, a prózou spomienkového charakteru 
z pozostalosti Noc po fronte.

najobľúbenejšie darčeky 
pre deti od roku 2000 

Dospelí neraz s počudovaním krútia hla-
vou nad tým, čo medzi ich deťmi práve letí. Ak 
si neviete rady, inšpirujte sa najobľúbenejšími 
darčekmi od roku 2000 i tipom na hviezdu 
tohtoročných Vianoc. Vianoce už často nie sú 
sviatkami pokoja a mieru.. Pod tlakom komercie 
sa scvrkli na naháňačku za najnovšími lákadlami 
v obchodoch a jediným potešením je radosť 
v očiach detí pri rozbaľovaní obrovského množ-
stva darčekov.

Neviem, či sa necháte inšpirovať, ale ponú-
kame Vám celosvetovo najobľúbenejšie darčeky 
pre deti od roku 2000 podľa britských novín 
The Telegraph. 

2000: teksta
Robotické šteniatka a žriebätká, reagujúce 

na zvuk či dotyky, posunuli v roku 2000 elektro-
nické hračky na novú úroveň. Otáčali sa za písk-
nutím či tlesknutím, pri pohladení dávali najavo 
svoju spokojnosť. 

V slovenských hračkárstvach ich zastupuje 
pokročilý Roboraptor, obrovský prehistorický 
dravec v tvare T-Rexa, nad ktorého schopnosťa-
mi a majestátnosťou žasnú veľkí aj malí.

2001: Lego bionicle
Nový typ stavebníc Lega na dlhé roky okúzlil 

najmä chlapcov. Robotický sci-fi bojovníci a ich 
strašidelní protivníci, využívajúci na oboch stra-
nách barikády efektné ohnivé meče či laserové 
kopije, sa prestali vyrábať až koncom vlaňajška

Dočkali sa dokonca troch sérií knižného, 
resp. komiksového spracovania a presadili sa 
dokonca aj na trhu s videohrami.

Hoci boli medzi deťmi veľmi obľúbené, 

mnohým rodičom sa nepozdávalo ich príliš bo-
jovné zameranie.

2002: bratz
Expresívne poňaté bábiky Bratz, zaodeté do 

veľmi moderných a neraz i „odvážnych“ mód-
nych kreácií, pyšniace sa výrazným make-upom, 
pobláznili všetky dievčatá a priviedli ich do veľ-
kého sveta haute couture.

Bábiky napodobňovali všetky možné čin-
nosti bežného ľudského života a k dispozícii 
mali nespočetné množstvo drobných doplnkov.

Žiadna séria však nedosiahla takú populari-
tu, ako „puberťáčky,“ akoby žijúce výhradne vo 
svete nekontrolovateľného nakupovania a finte-
nia sa.

2003: beyblade
Hra, ktorú vraj hrá 10 miliónov hráčov, sa 

na Slovensku ešte len teraz dostáva do povedo-
mia. Princípom hry je „súboj“ koliesok, ktoré sa 
navzájom vyrážajú v malých arénach. 

Hráč ich do hry dostane roztočením ozu-
beneného mechanizmu, o zvyšok sa postará 
fyzika. Za všetko hovoria názvy okrúhlych "bo-
jovníkov" – Storm Pegasus, Lightning Drago či 
Rock Leone. 

Hra vznikla na základe inšpirácie populár-
nym japonským manga seriálom, ktoré vychá-
dzali v knižnej i animovanej podobe.

2004: robosapien
Takmer inteligentný robot, ktorý dokáže 

stvárať neuveriteľné kúsky. Vydáva rôzne zvu-
ky, dokáže zložité pohyby, reaguje na zvuk či iné 
podnety.

Po celom svete nadchol veľkých i malých 
a vzniklo dokonca niekoľko súťaží, na ktorých 
sa prezentujú ich neuveriteľné schopnosti. 

Robosapieni dokážu spievať, tancovať či 
dokonca hrať futbal alebo baseball.

2005: tamagotchi connexions
Rýdze Tamagochi, ako ho všetci poznáme. 

Treba ho virtuálne kŕmiť, starať sa o jeho po-
treby, kupovať mu darčeky a brať ho na návšte-
vy. A nakoniec mu nájsť aj životného partnera. 
Séria Connexions vyslovene vyžaduje spojenie 
s inými majiteľmi tejto hračky. Alebo zakúpenie 
viacerých kusov.

Tamagochi je častou odpoveďou na det-
ské prosíkanie o zaobstaranie živého zvieratka. 
Keďže kontinuálna starostlivosť najmä mladších 
omrzí veľmi rýchlo, je to dobrá cesta, ako oddia-
liť kúpu ozajstnej hávede.

2006: Dr. Who Cyberman Mask
Prilba, ktorá po nasadení mení zvuk hlasu na 

robotický, vznikla na základe populárneho brit-
ského sci-fi seriálu Doctor Who. 

Tento humanoidný robot cestuje vo svojej 
rakete Tardis vesmírom i časom a preskúmava 
jednotlivé civilizácie.

2007: Nintendo Wii
Herná konzola japonskej spoločnosti Nin-

tendo, ktorá ako prvá využila na ovládanie hier 
ľudský pohyb. Hráči držia pred konzolou v ruke 
ovládače, napodobňujúce napríklad tenisovú 
raketu, vďaka ktorým sa ich pohyby prenášajú 
do hry.

V čase uvedenia na trh bolo Nintendo Wii 
veľmi populárne, v súčasnosti ho už ale valcuje 
konkurencia, najmä Xbox od Microsoftu.

2008: tanečný koberec 
the high school musical 
Revolučný koberec na tancovanie, ktorý sa 

priživil na populárnej tínedžerskej filmovej sérii 
High School Musical.

Na koberci sú označené rôzne body, na kto-
ré musí „tanečník“ stúpať podľa pokynov bežia-

cich na TV a v rytme s prehrávanou hudbou.
Dôrazne odporúčame osobám s vynikajú-

cou kondíciou. Hra nie je nevhodná pre obyva-
teľov panelákov, pretože reakcia susedov zdola 
bude celkom určite veľmi rýchla.

2009: ben 10 alien chamber
Ďalší zástupca mimozemskej rasy. Táto 

hračka umožňuje deťom poskladať si z jednotli-
vých dielov množstvo sci-fi hybridov a vyskúšať 
si naozajstné kozmické genetické inžinierstvo.

2010: strelné zbrane nerf
Plastové strelné zbrane, vystreľujúce mäk-

ké náboje. Majú veľký dostrel a sú dostatočne 
rýchle i presné.

Náboje sú konštruované z mäkkej peny, čo 
vylučuje úrazy či výrazné škody na domácom 
zariadení.

Nadšenci si dokonca každý rok organizujú 
majstrovstvá sveta.

top hračka pre tohtoročné Vianoce: 
barbie monster high
Mattel prichádza s novou generáciou bá-

bik, ktoré nie sú úplne normálne. Cez deň spia 
a v noci chodia do školy. Sú to deti rôznych prí-
šer, ale nemusíte sa ich báť. 

Zdroj: Webnoviny
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aDVentus – aDVent – prÍchoD

Akékoľvek dianie má svoju históriu a nie je tomu inak ani pri prichádzajúcom Advente.

Prvá zmienka o ADVENTE pochádza z Ríma, datuje sa do obdobia pôsobenia pápeža Leva I. v rokoch 
440-461 n. l.

Čas Adventu pôvodne trval šesť nedieľ a mal pôstno-kajúci charakter. Až pápež Gregor I. Veľký (590 – 
604) zaviedol zmenu trvania Adventu na dobu štyroch nedieľ.

Tieto štyri nedele mali symbolizovať 4000 rokov čakania na Mesiáša od doby vyhnania prvých rodičov 
z raja.

Konečnú podobu Adventu s pôstnymi pravidlami zaviedol v 9 storočí pápež Urban. Symbolom Adventu sa 
stal veniec, ktorý sa od nepamäti vždy odovzdával víťazom. Adventným vencom vzdávame úctu tomu, ktorého 
očakávame, svetlo sviečok nám umožňuje poznávať posolstvo obdobia Adventu, ktorý práve prežívame. Tohto 
roku sa Advent začal nedeľou 27.11.2011.

Devínske zvyky počas Vianoc opisuje v svojich spomienkach Hedviga Shottová takto: Na polnočnú omšu 
prišli mládenci do kostola s veľkou svietiacou hviezdou, počas sviatkov s ňou chodili z domu do domu a spievali 
koledy, za čo dostávali drobné peniaze a rôzne sladkosti. Na Nový rok opäť chodila mládež vinšovať do domov 
s takýmto novoročným želaním:

Prajeme šťastný Nový rok,
dlhý a spokojný dlhý život,
novoročné Jezuliatko na požehnanie domu.
Nová doba priniesla pomenovanie štyroch adventných nedieľ na nedeľu železnú, bronzovú, striebornú 

a zlatú. Pre deti sú v obchodoch pripravené adventné kalendáre plnené čokoládkami na každý deň ich čakania. 
Vianočnou výzdobou spojenou s množstvom predajných ponúk nás obchodníci zahrňujú takmer už dva mesia-
ce pred Vianočnými sviatkami. Napriek všetkým obchodným atakom je šťastím, že sa stále v mnohých rodinách 
oslavujú Vianoce spôsobom zdedeným z generácie na generáciu. Chráňme si tento rodinný poklad. V dnešnom 
uponáhľanom svete je takéto dedičstvo priam balzamom pre dušu. 

Pavlína Rumanovská

kniŽnica inFormuJe
Vianoce V kniŽnici

pre našich najmenších:

Linda Jennings 
Vianočné príbehy a koledy

Devätnásť príbehov s prekrásnými ilu-
stráciami od Anny Grahame Jonstone pote-
ší každého malého i veľkého čitateľa

Walt Disney
VeseLé Vianoce

Typické Disneyovské ilustrácie sprevá-
dzajú vianočné príbehy ako napr. Mickeyho 
vianočná rozprávka, Vianočná noc, Veverič-
kin a Neveričkin vianočný stromček a iné

Elisabeth Daldrupová
borkine koláčiky

Táto kniha poteší všetky deti, ktoré 
radi pomáhajú pri pečení vianočných ko-
láčikov. Nájdete v nej množstvo receptov 
s kreslenými návodmi na ich prípravu spolu 
s ilustráciami U. Schnitovej.

 
V knižnici máme až dve  

Najkrajšie vianočné knihy.  
Posúďte sami, ktorá z nich  

je tá najkrajšia.

moja najkrajšia vianočná knižka
Táto bola vydaná v Hamburgu. Jej pre-

klad je z pera Birgitt Ryjačkovej Kniha je 
obsahovo bohatá na vianočné príbehy a ná-
vody na výrobu vianočných ozdôb. Koledy 
tu majú nie len textové ale i notové vyjad-
renie. Množstvo krásnych ilustrácií je pre 
túto najkrajšiu vianočnú knižku samozrej-
mosťou..

moja najkrajšia vianočná knižka
Túto vydali v Mníchove a o jej preklad 

sa zaslúžil Rudolf Čižmárik. Ilustrovala ju 
Daniela Winterhagerová. V knihe sú roz-
právky ,básne, piesne, koledy, hádanky, pod-
nety pre šikovné ruky, recepty, hry i všeličo 
o vianočných sviatkoch.

O čom sú Vianočné sviatky sa môže-
te dozvedieť aj z biblie pre deti. V našej 
knižnici máme pre vás, deti, množstvo kníh. 
Treba si iba vybrať podľa vášho želania.

Pekné Vianoce s knihou svojím čitate-
ľom želá

Vaša knižnica

spomienka na  
priateľa FiLoZoFa

PhDr. Petra Prusáka, CSc., ktorý nás neča-
kane opustil uprostred horúceho leta.

Peter Prusák sa stal už v mladosti oddaným 
a aktívnym hlásateľom svetského humanizmu. 
Svetonázorovo sa opieral o filozofický mate-
rializmus, vrátane jeho ateistického aspektu. 
Na tejto báze rozvíjal všetku svoju činnosť 
ako bádateľ, teoretik, praktik a publicista. Ve-
noval sa sociológii i psychológii náboženstva a 
ateizmu, problematike politického katolicizmu, 
histórii vzťahov štátu k náboženstvám a cirk-

vám a rád sa vracal aj k histórii slobodomy-
seľnosti .

Významne sa podieľal na riešení teoretic-
ko-praktických problémov svetonázorového 
formovania ľudí.

Osobitne je treba vyzdvihnúť aj jeho obe-
tavé úsilie pri utváraní a budovaní združenia 
svetských humanistov na Slovensku „Spoloč-
nosti „Prometheus“.

Miloval prírodu, každodenné jesenné, zim-
né a jarné prechádzky pri Dunaji a Morave.

Budú nám chýbať večery pri rozžiarenom 
krbe a diskusie s týmto vzácnym filozofom. 

Česť jeho pamiatke!
priatelia Bartovičovci
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Čo hoVorÍ 
ľuDoVÁ pranostika

Ak začne zima až s adventom,  
potrvá desať týždňov.

Keď v advente je na stromoch inovať, 
bude veľa ovocia.

Mrazy, ktoré v decembri rýchlo opadnú, 
znamenajú miernu zimu.

Mierny december, mierna celá zima.
Ak december leje, január potom zaveje.
Na suchý december nasleduje suchá jar.

Aký je december, taký je jún.
Keď v decembri mrzne, sneží,  
úrodný rok za tým beží.

Ak je studený a mrazivý december,  
bude aj celá zima tuhá.

Keď zima dobre drží v decembri  
a v januári, bude pekný rok.
Studený december, skorá jar.
Mrazy, čo december zaseje,  

až január a február zožne.
Zelené Vianoce – biela Veľká noc.

Ak bol celý rok samá voda, blato –  
na Silvestra nenapadne zlato.

sYchra V DeVÍne

Naozaj veľká „paráda“. Do Devína prišiel Zdeněk Sychra! Na predvianočnom posedení si naši 
seniori mohli zaspomínať na svoje melódie, zatancovať, zaspievať. Takže zábava ako sa patrí.

Zdeněk Sychra (70), rodák z Moravy, pôvodným povolaním automechanik, hovorí a spieva peknou 
slovenčinou. Počas svojej kariéry naspieval asi 200 piesní. Ešte stále sú žiadané Miluška moja, Kamila či 
Pod Akropolou. V speve je vlastne samouk. Vari najdlhšie vystupoval na Novej scéne v Bratislave. 

red.

ZLaté receptY 
Z pecŇa

rýchla štrúdľa – jablková a tvarohová
Suroviny: 2 balíčky lístkového cesta - každý 

s hmotnosťou 500 g, 0,5 l mlieka, asi jeden 
a pol vrecúška škrobu „Zlatý klas“, 1-2 ks va-
nilkového cukru, jablká, orechy, škorica, tvaroh, 
hrozienka, slnečnicové semienka, kryštálový 
cukor 

Postup: Z mlieka, prášku „Zlatý klas“, va-
nilkového cukru a 2 lyžíc kryštálového cukru 
uvaríme hustejší krém. Lístkové cestá rozvaľ-
káme na pláty v tvare obdĺžnika, každý rozde-
líme na 2 kusy a plníme buď jabĺčkami alebo 
tvarohom. Z uvedeného množstva získame 
spolu štyri štrúdle, ktoré pečieme naraz na 
jednom plechu pri teplote 230 až 250 °C .

Jablková: Na cesto rovnomerne rozložíme 
strúhané jabĺčka, posypeme kryštálovým cuk-
rom, škoricou, sekanými orechmi a pridáme 
pár lyžíc pudingového krému. Zrolujeme, pre-
ložíme na plech.

Tvarohová: V miske zmiešame tvaroh, va-
nilkový i kryštálový cukor a umyté hrozienka. 
Plnku rovnomerne rozložíme na rozvaľkané 
cesto, posypeme slnečnicovými semenami, na-

vrstvíme pudingový krém, zrolujeme, preloží-
me na plech.

Štrúdle na plechu popicháme vidličkou, 
podlejeme pár lyžicami vody a vložíme do vy-
hriatej rúry. Po upečení ešte horúce potrieme 
kúskom masla a posypeme práškovým cuk-
rom.

slnečnicovo-ľanový chlebík
Suroviny: 1 kg hladkej múky, 1 kocka drož-

dia, soľ, rasca, slnečnicové semienka, ľanové 
semienka, vlažná voda

Postup: Z vlažnej vody a droždia pripraví-
me kvások, ktorý zapracujeme do múky spolu 
so semienkami. Osolíme podľa chuti. Postup-
ne pridávame podľa potreby vodu a vypracu-
jeme tuhšie cesto. Necháme kysnúť zakryté 
utierkou v teplej miestnosti asi 1 a ½ hodiny. 
Po nakysnutí cesto vyberieme z misy, prevá-
ľame na doske, vytvarujeme bochník, ktorý 
preložíme na múkou vysypaný plech. Nechá-
me ešte asi ½ hodinu kysnúť. Potom vložíme 
do vyhriatej rúry a pečieme približne 60-70 
minút pri teplote 220 °C. V polovici pečenia 
a na záver môžeme povrch bochníka potrieť 
vodou, v ktorej rozpustíme za 1 lyžičku soli, 
čím získame na chlebíku slanšiu kôrku.

Tatiana Durmeková

prechLaDLi ste?  
pomôŽe VÁm babiČka!

Ako na to:
Necháme zovrieť vodu, zasypeme hrs-

ťou lipového kvetu a necháme lúhovať 10 
minút.

Za ten čas do penista vymiešame v šálke 
vaječný žĺtok s troškou cukru, pridáme šťa-
vu z citrónu a plnú polievkovú lyžicu medu, 
premiešame a zalejeme teplým lipovým ča-
jom.

Počas prípravy tohto božského moku, 
chutí naozaj výborne, si pacient namáča 
nohy v horúcej vode (pravdaže v takej horú-
cej, akú znesie) a kým sa končí tento kúpeľ, 
popíja ešte stále dobre teplý „božský mok“.

„Po kúre rýchlo do postele! Lebo po 
výdatnom spánku sa budete cítiť ako zno-
vuzrodený!“, usmieva sa babička.

Ešte jeden nápad: Marokánsky čaj
Narežte čerstvú mätu piepornú (ak 

nemáte čerstvú, stačí aj sušená) a čerstvý 
zázvor na plátky a zalejte vriacou vodou. 
Nechajte lúhovať 10 minút. Potom pridaj-
te šťavu z limetky alebo citrónu a oslaďte 
medom.

Tento čaj Vás výborne zahreje.
Želám dobré zdravie!

Dagmar Zapletalová

foto: Iveta Sedláková
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Zumba V DeVÍne

Pozývame Vás na hodiny  
energického športového tanca, 

ktoré budú prebiehať od januára 
2012 buď v stredu 19.30 v malej 
sále DK, alebo v prípade veľkého 
záujmu v utorok 19.30 vo veľkej 

sále DK. Cena sa stanoví do-
hodou podľa počtu uchádzačov.

Záujemcovia, prosím  
hláste sa u p. Potančokovej

marta.potancokova@gmail.com.
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Športový klub Devín  
a Komisia mládeže a športu  

mestskej časti Bratislava-Devín  
pozývajú na

5. ročník (Mikulášsko-)Vianočného  
stolnotenisoVého turnaja

Dátum: sobota 27.12.2011
Čas:

10,00 – 10,30 zápis
10,45 – 11,00 vylosovanie do skupín
11,00 – 14,00 hry v skupinách  

a v pavúku
Miesto: Kultúrny dom Devín

Kategórie:
–  dievčatá do 10 rokov
–  chlapci do 10 rokov
–  dievčatá do 15 rokov
–  chlapci do 15 rokov
–  ženy
–  muži – neregistrovaní
–  muži – registrovaní

Podmienky účasti: 
fairový športový duch
voľný vstup –  
bez zápisného,
hrá sa podľa 
platných pravidiel 
stolného tenisu

Deti Devína

Stretneme sa v DK Devín

18. decembra 2011 
o 17:00 hod.

pozývajú všetkých rodi ov a priate ov
na viano né predstavenie

   Tešíme sa na Vás!

TICHÁ NOC S PÁNOM ANDERSENOM

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2012  
všetkým čitateľom zo srdca želá redakcia Devínčana! 

foto: Peter Mikuláš


