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Zo spomienok nevyžijeme,
vravia vnuci.
Čo bolo, bolo, musíme
riešiť otázky súčasnosti,
hovoria deti. Aj mnohí
zo spolužiakov tvrdia, že
dôležitá je budúcnosť.
Všetci sme sa stretli v
uplynulých dňoch na cintorínoch uctiť si pamiatku
najbližších.
Každá z generácií si inak
pripomenie blížiaci sa 17.
november 1989, dvadsiate
výročie zásadných zmien v
našej krajine, uvádzaný ako
Deň boja za slobodu a demokraciu.
Takmer všetkému novému, čo prinášala doba, sme
zvykli vravieť pokrok. Starší
mali dojem že dobré odchádza s nimi. Mladým radili
nezabúdať. Nielen na dobré
mravy ponúkané z generácie na generáciu, na hrdinov
z rozprávok, príbehov, literatúry, kde víťazilo dobro...
Pamäť a spomienky mali
jednoducho slúžiť. Netreba
sa za to hanbiť ani dnes.
Múdri sa vraj poučia z chýb
iných. Tí druhí... ani z vlastných.
Tieto dni spomienok,
umocnené jesennou nostalgiou, však majú v našom
živote nezastupiteľné miesto,
a ani pokrok nezmení nič
na ľudskej podstate. Nech sa
jej snaží ktokoľvek vzdialiť,
vzďaľuje sa od ľudského,
ľudskosti od... A zbytočne.
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk
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KRÁTKE SPRÁVY
Na základe podnetu
od rodičov sa MR MĆ
DNV dňa 29.9.2009 a
následne komisia výstavby,
architektúry a dopravy
dňa 7.10.2009 zaoberali
možnosťou vybudovania
nového poplastovaného
oplotenia výšky 1,8 m s
bránkou okolo ihriska na J.
Smreka 9-11. Zabezpečiť
uzamykanie ihriska mimo
prevádzkových hodín
DI nie je v súčasnosti v
možnostiach MČ DNV.
Voľby do orgánov Vyšších
územných celkov (VÚC)
budú v sobotu 14. 11. 2009.
Budeme voliť predsedu
a poslancov bratislavského
samosprávneho kraja.

Železničná stanica a jej okolie konečne prestala špatiť Devínsku.
A ten prístup... no takmer nemá chybu. (Len bezbariérový je trochu od ruky).
Pribudli, vlastne sú vyznačené, priestory pre parkovanie
a či sa uvažuje o podzemných garážach sme sa zatiaľ nedozvedeli.

Jubileum (?!)
Ani nie o dva týždne si pripomenieme dvadsiate výročie 17. novembra
1989. Jedni vravia nežnej, iní zamatovej revolúcie, jednoznačne však tento
dátum znamenal začiatok písania novej
histórie v našom štáte, znamenal toľko
novôt, že sme ich nestrávili vari dodnes.
Ba dodnes sa vedú polemiky, či...nám to
bolo treba, či zmeny priniesli iba dobré,
či sa nedalo...
Ak by sme sa pustili do diskusií, možno
by sme narazili aj na, možno neuveriteľné konštrukcie. Takí už sme ľudia.
Nie som rodákom z Devínskej. Žijem
v nej a, chtiac nechtiac, sledujem jej život, tú polarizáciu názorov, drobenie síl,
tú, vraj pre Slovákov typickú, závisť, i tie
polená, i občasné výbuchy nadšenia...i
to potácanie sa „osobností“, i tú bez-

radnosť OSOBNOSTÍ,...asi rovnaké
je to v každej dedine. (?!!?)
Dnes som sa však chcel pristaviť pri
onom okrúhlom jubileu, o ktorom v Devínskej sa buď mlčí, alebo o ňom málokto vie. Veď aj tu musela zarezonovať
nová vlna zmien. Veď tu bola hranica
medzi Východom a Západom, tu na
hraniciach lapali tých, čo chceli žiť
slobodne a utekali, tu ich strieľali...Tu
tiež asi fungovala VPN (aj keď zložená z mnohých komunistov a ostatných
bez skúseností), tu tiež občania zažívali transformácie, osobné, spoločenské, politické, kariérne a iné. Tu tiež
dochádzalo a prišlo za tých dvadsať
rokov ku zmenám.
Nikde o nich ani chýru. Buď nemám
dostatok informácií, alebo ich niet.

Pravidelný tréning majú
zabezpečené deti a mládež,
ktoré majú záujem hrávať
stolný tenis v Devínskej.
Novo vzniknutý oddiel má
sídlo v ZŠ I. Bukovčana
3. Info: 0905-433 121.
Sú tu kultúrne inštitúcie, školy, dvojo
novín, pamätníci, štátne inštitúcie a samospráva. A nič.
Buď spomienky odkladajú na
okrúhle päťdesiate výročie, alebo...
alebo niet na čo spomínať?
Veď bolo výročie šesťdesiateho ôsmeho, osemdesiateho deviateho, prídu aj
ďalšie, veď koľkože ich bolo predtým,
na spomienky a slávnosti sú v meste,
(pokračovanie na strane 2)
Úzavierka dnešného čísla
bola 29.10. 2009
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 12.11. 2009,
číslo vyjde 20.11. 2009.
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Z radnice
Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves č. 2/2009 o určení
plôch na vedenie volebnej kampane do Európskeho parlamentu v roku 2009.
Miestne zastupiteľstvo mestskej
časti Bratislava - Devínska Nová Ves
podľa § 19 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 331/2003 Z.
z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003
Z. z., zákona č. 324/2004 Z.z.,
zákona č. 464/2005 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z. a zákona
č. 599/2008 Z.z. sa uznieslo
dňa 28. apríla2009 na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariad-

enie (ďalej len „nariadenie“), vymedzuje miesta umiestňovania volebných plagátov a iných nosičov na
verejných priestranstvách v mestskej
časti Bratislava -Devínska Nová Ves,
(ďalej len mestská časť) vo volebnej
kampani volieb do Európskeho parlamentu.
Čl. 2
Miesto a podmienky
umiestňovania
volebných plagátov
l) Mestská časť vymedzuje na
verejných priestranstvách nasledovné
plochy určené pre umiestnenie volebných plagátov:
a) propagačná tabuľa umiestnená v
parku na ul. Janšákovej pri zastávke
MHD,
b) propagačné tabule umiestnené na
budove Sazka - športka na križovatke
ul. Istrijská- Novoveská,
c) propagačná tabuľa umiestnená na

križovatke ul. Istrijská – Uhrovecká,
d) propagačné tabule umiestnené na
terase M. Marečka 2 - 12,
e) propagačné tabule umiestnené na
križovatke ul. Eisnerova- J. Poničana,
f) propagačné tabule umiestnené na
križovatke ul. Na Grbe – Hradištná,
2) Volebné plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách
uvedených v ods.. 1 tohto článku
možno umiestňovať na základe
oznámenia registrovaných kandidujúcich politických subjektov mestskej časti. Na základe tohto oznámenia mestská časť vymedzí na zásade
rovnosti kandidujúcich subjektov
plochu určenú pre ich volebnú
kampaň.
3) Volebné plagáty a iné nosiče na
verejných priestranstvách je zakázané umiestňovať na miestach, predmetoch a nehnuteľnostiach mimo
tých, ktoré sú uvedené v odst. 1.
tohto článku.

Čl. 3
Záverečné ustanovenia
l) Umiestňovanie volebných plagátov
na miestach určených v čl. 2 ods. 1
tohto nariadenia musí zodpovedať
zásadám rovnosti kandidujúcich
subjektov v súlade so znením § 19
ods.7, 8 zákona č. 331/2003 Z.
z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003
Z. z., zákona č. 324/2004 Z.z.,
zákona č. 464/2005 Z.z., zákona
č. 445/2008 Z.z. a zákona č.
599/2008 Z.z..
2) Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok
podľa osobitného predpisu 1,
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym
zastupiteľstvom
mestskej
časti
Bratislava Devínska Nová Ves
UMZ č. 44/4/2009 dňa 28.4.
2009 a nadobúda účinnosť dňom
16.5.2009.

saním zmluvy klient deﬁnitívne požiada
o úver, ktorý vzápätí banka spracuje
a prostriedky môže mať na účte o niekoľko hodín, najneskôr ďalší pracovný
deň.

Je to možné?

Jubileum (?!)
(pokračovanie zo strany 1)
aj ľudia aj peniaze, tu nám stačí...
(nemenuj!!!).
O tom, že nespí (nedajbože nechrápe) táto naša podkobylská komunita
nepochybujem. Či však záujmy nie
sú iba príliš úzke (nie úzkoprsé), príliš
zamerané na zopár jednotlivcov či
zopár skupiniek, o tom som náchylný
pochybovať. Že to nie je v prospech
celku o tom viem. Aké sú však väčšinové záujmy? O tom vie málokto.
Takže, okrúhle jubileá, ale aj tie neokrúhle, tu zrejme budú prebiehať, nie
podľa celoštátnych scenárov ani nie
živelne, ale akosi tak novovesky, ako
zvykne vravieť zopár tzv. domácich,
hoci tento termín už dnes po desiatich, dvadsiatich i viac rokoch... pat

ZOBERTE SI Ú
ÚVER RÝCHLO
Ý
A POHODLNE.
Z domu cez Internetbanking.
Klienti Slovenskej sporiteľne
môžu čerpať spotrebný úver
bez toho, aby museli ísť do banky. Stačí, ak oň požiadajú prostredníctvom Internetbankingu
a peniaze môžu mať do dvoch
hodín na svojom účte.
Ako to funguje:
Po prihlásení sa do Internetbankingu

sa na pravej strane objaví ponuka
Spotrebných úverov na Čokoľvek. Klient si môže vybrať z niekoľkých predvolených možností. Následne sa mu
zobrazí žiadosť o úver, ktorá automaticky obsahuje všetky potrebné údaje
(meno, adresa, číslo účtu a pod.). Po
potvrdení správnosti údajov si klient
môže preštudovať návrh zmluvy a obchodné podmienky. Zmluvu podpíše
ľubovoľným bezpečnostným predmetom, ktorým podpisuje aj iné transakcie
v Internetbankingu (GRID karta, SMS
kľúč, Elektronický osobný kľúč). Podpí-

Klienti získajú úver:
• komfortne – z pohodlia domova,
• rýchlo – klient môže mať peniaze
do dvoch hodín na svojom účte,
• bez návštevy obchodného miesta,
• bez spracovateľského poplatku,
• s jednotnou úrokovou sadzbou,
• s rozšíreným súborom poistenia.

...že bude Devínska bez štátnej polície?

Priestory, v ktorých sídli majú byť použité na
rozšírenie domu sociálnych služieb. To je síce
chvályhodné, ale občania sa nedomnievajú, že
policajnú stanicu treba „strčiť“ do trojizbového
bytu.
...že RZP – rýchla zdravotnícka pomoc, ktorá
sídli v Devínskej stratila licenciu a končí?
...že ešte nie je uzavreté výberové konanie na
riaditeľov Základných škôl v Devínskej?

DEVEX 2
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O novom centre DNV
Dňa 30.9.2009 sa uskutočnilo
MZ MČ BA-DNV. V druhom bode
zasadania bola predložená architektonická overovacia štúdia. Táto štúdia
rieši nevyužitú plochu medzi Ternom
a cintorínom a plochu oproti Ternu
za Eisnerovou ulicou, kde bývava cirkus. Štúdia bola vypracovaná dvomi
architektonickými ﬁrmami so sídlom
vo Viedni v spolupráci s jednou bratislavskou. Predkladatelia návrhu veľa
krát zdôrazňovali, že ide len o akýsi
koncept, ktorý ponúka mnoho priestoru pre diskusiu a úpravy. Myšlienka je postaviť námestie obklopené
kaviarničkami a malými obchodmi,
dominantou by mala byť kultúrnospoločenská budova.

Navrhnutá bola dokonca vonkajšia premietačka, ktorá by v lete
mohla fungovať ako večerné kino.
Vedľa námestia je návrh na výstavbu budovy s obytnými priestormi.
Bolo predložených 5 rôznych alternatív. V jednej z nich chce investor
vybudovať pod námestím podzemné
parkovisko. Nebudem zachádzať do
detailov, rozhodne však ide o veľký
projekt, z ktorého by v konečnej podobe mohli profitovať všetci obyvatelia DNV.
Je evidentné, že nám v DNV chýba podobné centrum, kde by sa ľudia
mohli stretávať so svojimi priateľmi.
Podzemné parkovisko by mohlo uľa-

hčiť problém s parkovaním, ktorý je
taktiež veľmi aktuálny.
Po predložení sa k návrhu vyjadrovali poslanci. Niektorí myšlienku
uvítali, iní nie. Každý má právo na
svoj názor a postoj. To by mali všetci
akceptovať a nevnucovať iným svoj
názor. Sklamalo ma, že niektorí poslanci namiesto ochoty zamyslieť sa
nad návrhom ho radšej hneď zamietli,
odvolávajúc sa na v súčasnosti platný
územný plán, ktorý je možné meniť
(obzvlášť ak ide o takúto pozitívnu
investíciu) a veľa krát sa aj menil. Asi
sa im nechcelo rozmýšľať, alebo sa
len ponáhľali domov... Najviac zarážajúce však bolo, že svoju nevôľu

dávali najavo veľmi hlasným spôsobom. Jednou z vlastností poslanca by
podľa môjho názoru malo byť slušné
a inteligentné vystupovanie, čo niektorým jednoznačne chýba. Alebo sa
možno len snažia podobať súčasnej
vláde? Ktovie. Rozhodne dúfam, že
občania sa im oplatia v budúcoročných voľbách rovnakou mincou.
Na druhej strane sa však teším,
že niektorí návrh prijali a prejavili
ochotu o návrhu rokovať. Pretože takáto šanca nemusí už druhýkrát prísť.
A namiesto nového centra bude len
vyschnutá tráva so psími výkalmi ďalších x rokov.
Jozef Tittel

Slovo majú Novoveštania
Nerozumiem
prečo sa niekto vzrušuje nad odmenami starostovi, keď prvý návrh
bol len 16%, druhý 25% a iba tretí
30% sa približoval prvému bodu čl.
5 pravidiel o odmeňovaní v DNV.
Veď to nedosahovalo oných možných 50%? Nakoniec sa páni poslanci nedohodli a odmenu starostovi neschválili. No Hanba.
Skôr by možno občanov zaujímalo, ani nie tak vyjadrenie výšky
odmeny (alebo platov?), ale vymenovanie zásluh: v tomto období
sa odmeňovanému podarilo splniť
toto a toto z plánov a zámerov
a pre obec to má taký význam, že

odmena je len odrobinkou úžitku,
ktorého sa občanom dostane.
Pre istotu citujem z Pravidiel:
Čl. 5 Pravidiel o odmeňovaní
Odmeny a mimoriadne odmeny starostovi MČ DNV
1. Starostovi mestskej časti
možno poskytovať odmeny v súlade s § 5 ods. 1 zák. č. 289/2002
Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších
predpisov, s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie až do
výšky 50 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje.
2. Starostovi mestskej časti mož-

no v súlade s vyššie uvedeným ustanovením zákona poskytovať aj mimoriadne odmeny za činnosť vykonávanú
v súvislosti so živelnými pohromami
a inými mimoriadnymi udalosťami,
pri ktorých dochádza k ohrozeniu
života, zdravia alebo majetku, a pri
odstraňovaní ich následkov.
3. O priznaní a výške odmeny
a mimoriadnej odmeny starostovi
mestskej časti rozhoduje MZ MČ
DNV.
4. Percentuálnu výšku odmeny
starostovi MČ DNV v súlade s bodom 1. tohto článku schvaľuje MZ
MČ DNV 4x ročne (vždy za obdobie uplynulých 3 mesiacov).
občan rh

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

04 - SLUŽBY

Rozpis pristavenia kontajnerov Denovy pre občanov DNV v tomto roku

13. - 16.11.
20. - 23.11.
04. - 07.12.
11. - 14.12.
18. - 21.12.

– Pieskovcová, Bystrická, Na Kaštieli
– Zavadilova, križ. Novoveská, Poničana, Ivana Bukovčana 2-8
– Na hriadkach, Delená (pri kurtoch), Pavla Horova 3-7
– križ. Poniklecová, Bleduľová, Jána Poničana 1-3, Slovinec
– Jasencová pri trafostanici, Ľubovníkova, Š. Králika 6-8

01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta (ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

02 - PREDAJ
• Predám nový stôl 80 x 80 cm,
čerešňa.
Tel: 0910-923 932

03 - VOĽNÉ MIESTA
Kde je pán so sáčkom?

Idú byť voľby a zdá sa mi
zavádzajúce, aj keď môže
ísť o neopravený (?!)
preklep, že v jedných novinách
kandidát sa volá Miloslav
a v druhých Miroslav, v ďalších
tak a druhých zasa inak, hoci
ide o tú istú osobu. Ba nikde
sa nedopátrate skutočné trvalé
bydlisko za ktoré kandiduje.
ie

• Prijmeme vyučenú kuchárku.
Tel: 5920 9110

• TV servis Baláž – oprava televízorov. Na grbe 43.
Tel/zázn.. 6477 6963

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY,
rozličný tovar, darčeky.
Na grbe 55. Tel: 6477 4642
• Dovolenka na chate v Tatrách.
Lokalita Hybe.
Kontakt: 0903-105 924,
www.chata10.szm.sk
• Kto daruje vyradené drevené
lavice do záhrady.
Tel: 0903-429 485
• Vezmem do prenájmu garáž
v Devínskej Novej Vsi.
Tel: 0915-995 519
DEVEX 3
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ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

Devínska Nová Ves, Hradištná 43, 841 07 Bratislava
Tel. 02/64 77 00 33, e-mail: propagacia@zoznam.sk,
istracentrum@stonline.sk, www.devinskanovaves.sk

FotoFórum 2009
- výstava fotograﬁí portálu HYPERLINK “http://fotoforum.
istracentrum.sk/”http://fotoforum.istracentrum.
sk/ , ktorá bude prebiehať celý november
miesto: SMN – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
… viac info na www.istracentrum.sk
6. 11. Ale, ale pani plukovníková
- divadelná hra Bengta Ahlforsa v podaní divadelného súboru
Forbína pri Základnej umeleckej škole v Devínskej NovejVsi
vo veľke sála IC, vstupné: 1 € (30,126 Sk )
8.11. O neobyčajnom dievčatku
- detská divadelná scéna, účinkuje bábkové divadlo BABENA
vo veľkej sále Istra Centra od 16.00 h
vstupné: 0,90 € (27,10 Sk)
10.11. Hrdinovia z našich kníh
- vyhodnotenie lit. súťaže pre žiakov
základných škôl v Devínskej Novej Vsi
v miestnej knižnici, Istrijská ul. č. 6, o 10.00 h
15.11. Sviatok mladého vína
– prezentácia a ochutnávka vín miestnych vinárov.
Informácie o možnosti účasti a priebehu podujatia
môžu záujemci získať u Ing. Richarda Ružoviča,
Na Vyhliadke č. 9 , Devínska Nová Ves
vo veľkej sále IC od 15.00 h
21.11. Katarínsky koncert a tanečná zábava
- hudobno-spevácky program a tanečná zábava hudobného
zboru Rosica a dychovej hudby Záhorienka so svojimi sólistami.
vo veľkej sále IC, od 17.00 h, vstupné 3 €
vstupenky budú v predaji pred programom v pokladni Istra Centra

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

a
SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
organizujú pri príležitosti mesiaca fotografie
výstavu fotografií z portálu
http://fotoforum.istracentrum.sk/,
pod názvom

fotofórum2009
Výstava bude prístupná pre verejnosť
v termíne od 6.11. do 10.12. 2009
v priestoroch SNM- Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku,
Istrijská 68, Devínska Nová Ves.

Nezabudli sme na November 1989?
foto: Peter Krug

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Turistická informačná kancelária, Devínska Nová Ves
Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,
www.tikdnv.sk, zlochova@tikdnv.sk
Hodiny pre verejnosť: Ut, St, Pi: 13.00-18.00 h.,
Stv, So: 9.30-12.30 h., 13.00-18.00 h.
11.11. Prednáška
- prednáška pre verejnosť spojená s premietaním
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68 –18.00 h.
20.11. Nočný pochod
exkurzia zameraná na spoznávanie nočnej prírody nivy Moravy
Poplatok: špeciálna cena 1,00 € (30,126 Sk)
TIK DNV Istrijská 49 –19.00 h.
25.11. Fenomén povodní
prednáška RNDr. Blaženy Horváthovej, CSc. o povodniach,
s konkretizáciou na Dunaj a Moravu, vstupné dobrovoľné
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68 –18.00 h.

PROGRAM kina DEVÍN v Devíne (nie v Devínskej)
5. A 6. 11. O 18.30 H
HAPPY GO LUCKY
V. BRITÁNIA
10. 11. 17.00 H
HANNAH MONTANA (USA)

10. 11. O 19.00 H
MOMENTKY (SR)
11. 11. O 18.30 H
JÁNOŠÍK
(POĽ,SR,ČR,MAĎ.)
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Kde sa podela?

Bublinka
BURZA DETSKÉHO OBLEČENIA,
POTRIEB A HRAČIEK

Vrahovia prostitútky sa chceli prestrieľať zo súdu!
Priateľku zaškrtil a podrezal, poranil seba aj psa!
Prieskum MVK: Smer-SD stúpol, SDKÚ-DS klesla.
VIDEO Vyradená Paulína: Prečo som zaútočila
na Daru!
Vypadli Konvičková a Ištvancová: Paulínu
„vybručali“ už pred prenosom!

14.11.2009 (sobota) o 9:30 – 12:00
Vstupné predávajúci: 2,00 eur
Vstupné kupujúci: 0,40 eur

Predávajúci kontaktujte prosím VOPRED:
petra.rybianska@zoznam.sk, 0904 830 167

Vyzývavé porotkyne: Rolins a Jandová
provokovali v priesvitnom!
Polovica medu je falošného, vo víne je sirup.
Otec po hádke bodol nožom dcéru!
To sú titulky z internetového spravodajstva z jedného dňa (3.11.2009)
vybrané úplne náhodne, bez úmyslu
vyberať len „takéto“ hororové.
V akom stave sa nachádza spoločnosť? Nuž, zamýšľa sa nad tým už
mnoho ľudí, i odborníkov, a recepty na
akési zlepšenie (z čieho pohľadu?) akosi nik neponúka, alebo ak, tak vo veľmi
úzkom kruhu a to pre tých, čo to práve
nepotrebujú.
Vyskytujú sa aj vo vašom okolí neriešené problémy spoločenského života? Pre výstrahu iným o nich napíšte! Ak
poznáte riešenia, budeme ešte radšej.
Spoločnosť sme my všetci. Prílišné

delenie a kastovanie vedie k odcudzeniam. Začína už u detí v materských školách a nekončí vari ani na cintorínoch.
Pomôcť sebe a pomáhať iným nie je
hanbou. Iste stretávame mnohých, ktorí
sú jediní stredobodom vlastného záujmu a tým asi niet pomoci. Ale ostatní...
Nedávno prišlo do Devínskej trinásť potravinových balíčkov ako pomoc
v núdzi. Poznáte dôvod? Keď také
niečo môže byť, musí byť i príčina. Ak
pomáhame deťom v núdzi, nesúdime
deti. Takže... Je hodno zamýšľať sa,
hovoriť o tabuizovaných témach, hľadať riešenia...? Patrí to k spoločenským
otázkam?
zrv

sú základom rastu krajín strednej a východnej Európy
Erste Group vidí najväčší potenciál rastu krajín strednej a východnej
Európy v malých a stredných podnikoch. V súčasnosti poskytuje služby
v tomto segmente (vrátane klientov
micros) približne 800 tisíc klientom,
čo je takmer 15 % zo všetkých
v regióne, v ktorom podniká. Svoju
pozíciu plánuje Erste Group ďalej
posilňovať. Jej rozhodnutie sa opiera
o závery štúdie „SME bankovníctvo
v krajinách strednej a východnej Európy“ autora Helge Böschenbrökera,
riaditeľa zeb/rolfes.schierenbeck.associates.

V strednej a východnej Európe
je v porovnaní s krajinami západnej
Európy v súčasnosti v priemere o 20
% nižšia hustota malých a stredných
podnikov na počet obyvateľov, nižšie
ukazovatele cross sellingu a využívania produktov.
V minulosti sa zameriavala väčšina bánk najmä na úverovanie klientov
SME, často so stratégiou „rásť s klientmi“. Toto sa zmení. V budúcnosti sa
bude Erste Group orientovať na lepšiu
vyváženosť medzi predajom, rizikom
a efektivitou. Zmení sa aj prístup k predaju. Ťažisko sa presunie od zväčšo-

vania klientskej základne k lepšiemu
pochopeniu klienta, k úspešnejšiemu
cross-sellingu a vytvoreniu efektívneho
úverového procesu. „Čo sa týka predaja, tu zohrajú najdôležitejšiu úlohu tri
kľúčové ciele: prvým je lepšie porozumieť klientom, po druhé, získať „správnych“ klientov pre ďalší rast a po tretie,
výrazne zvýšiť podiel cross-sellingu s
cieľom zvýšiť proﬁtabilitu jednotlivých
klientov aj segmentu ako celku.
Ponuka produktov a obsluha malých a stredných podnikov zohľadňuje
individuálne požiadavky ovplyvnené
celkovou ekonomickou situáciou. Kli-

enti oceňujú pomoc Erste Group pri
rozvoji podnikania expanziou do iných
krajín vytvorením International Desks
už v 11 krajinách.
„Chvalabohu, už sú za nami časy,
keď napríklad maďarský podnikateľ,
ktorý si chcel otvoriť účet na Slovensku,
musel cestovať do zahraničia, aby podpísal potrebné zmluvy. Dnes jednoducho použije služby International Desk
Erste Bank, ktorý za neho vybaví všetky
formality a pošle podpísané a potvrdené dokumenty na Slovensko, kde sa klientovi následne otvorí účet. Samozrejme, platí to pre všetky krajiny.“
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Je jej možné čeliť? Rád i návodov
je iste veľa. Nám sa dostalo do rúk
niekoľko riadkov a niekoľko súvetí,
ktoré hovoria o tom ako je možné sa
s ochorením popasovať.
Prasacia chrípka – 10 vecí,
ktoré by ste mali o nej vedieť
(kapitoly z pripravovanej knihy
dr. Bukovského: Nová mini encyklopédia prírodnej liečby) Keď ste chorí,
buďte etickí Stanovisko AKV k očkovaniu proti chrípke
Dr. Blaylock: Prasacia chrípka nie
je o nič nebezpečnejšia ako obyčajná chrípka Podporná liečba chrípky
podľa AKV Zinok Baza čierna Extra
bazový extrakt Zázvor zinok (Zn –
zincum)
Čo to je?
Stopový prvok, ktorý je v organizme súčasťou viac ako 200 rôznych
enzýmov. Najviac zinku sa v organizme vyskytuje v pečeni, svaloch, kostiach, koži, nechtoch, vlasoch. Mužský
organizmus obsahuje najviac zinku v
prostate a najviac zinku stráca ejakuláciou.
Funkcie a účinky optimálny metabolizmus cukrov tvorba a metabolizovanie bielkovín transport CO2
syntéza nukleových kyselín a hemoglobínu antioxidačný – súčasť silného antioxidačného enzýmu SOD (superoxid dismutáza) zlepšuje chuťové
a čuchové vnemy (najmä pri chemo- a
rádioterapii). Zinok okrem toho spoľahlivo podporuje imunitu a nedávny
výskum odhalil tiež jeho význam pre
správne videnie a ochranu sietnice,
kde je dôležitou súčasťou aktívnej látky rhodopsín.
V akých potravinách
sa nachádza?
morské živočíchy a červené
mäso, strukoviny (najmä sója, arašidy,
pinto a strakatá fazuľa) a výrobky z
nich, obilniny a celozrnné výrobky
(biela múka obsahuje menej ako 20%
pôvodného obsahu), orechy, tekvicové semená, huby, inaktívne pivovarské
kvasnice (tebi droždie a pangamín),
zelené vňate, zelená fazuľka.
Dobré vedieť
Podiel zinku, ktorý sa z prijatej
dávky vstrebáva do krvi, predstavuje
asi 20 – 40 % a závisí od zloženia
potravy. Zinok sa z potravín – podobne ako železo a karotenoidy – lepšie
vstrebáva po ich tepelnej úprave.
Odporúčané dávky
deti do 10 rokov: 5 – 10 mg/deň
chlapci nad 10 rokov/muži:
15 mg/deň
dievčatá nad 10 rokov/ženy:
12 mg/deň
tehotné a dojčiace ženy:
15 – 20 mg/deň
vegáni by mali zvýšiť dennú dávku o 50 %

Formy výživového
doplnku
sulfát: najpoužívanejšia a najlacnejšia forma, ale môže spôsobiť podráždenie žalúdka (220 mg sulfátu zinku
poskytne asi 55 mg atomárneho zinku) pikolinát, citrát, acetát, glycerát,
monometionín: lepšie sa vstrebávajú,
obsahujú v tabletách akolo 30 – 50
mg atomárneho zinku ak užívate pastilky proti bolesti hrdla s obsahom zinku, neprekročte príjem zinku nad 80
mg/deň
Terapeutické využitie
podpora imunity podpora hojenia rán akné podpora liečby mentálnej anorexie prevencia makulárnej
degenerácie podpora liečby reumatoidnej artritídy ochrana spermií (predovšetkým u fajčiarov a obéznych
mužov) podpora liečby syndrómu
poruchy koncentrácie a hyperaktivity u detí podpora liečby Wilsonovej
choroby (hromadenie medi v organizme) .
Ako sa užíva?
odporúčam užívať nalačno (s výnimkou sulfátu zinku, ktorý môže nalačno zaťažiť žalúdok) a samostatne
bez železa, medi a kyseliny listovej
ak treba riešiť skutočný deﬁcit zinku v
organizme, nie sú vhodné multivitamínové prípravky, pretože obsahujú iné
zložky, ktoré znižujú vstrebávanie zinku a jeho dávka preto nemusí byť dostatočná pri liečbe penicilínom, tetracycklínom a warfarínom (perorálne)
je vhodné užívať zinok minimálne 2
hodiny pred alebo 2 hodiny po lieku .
Toxicita/Interakcie
Zinok je najmenej toxický stopový
prvok. Ani dávky 10-násobne vyššie
ako odporúčané, nespôsobia akútne
poškodenie organizmu. Nadmerný
príjem zinku však nie je vhodný a preto si skontrolujte zloženie prípravkov,
ktoré používate – najmä, ak užívate
viacero výživových doplnkov.
Dlhodobý nadmerný príjem zinku (vyše 40 mg/deň) môže spôsobiť:
deﬁcit medi a železa (môže sa prejaviť anémiou) poškodenie imunitných
funkcii zvýšenie hladiny LDL a zníženie HDL cholesterolu v krvi akútny nadmerný príjem zinku vo forme sulfátu
(vyše 2000 mg/deň) môže spôsobiť
podráždenie tráviaceho systému –
nauzeu, zvracanie hnačku.
baza čierna
(Sambucus nigra)
Čo to je?
Tradičná liečivá rastlina, ktorú
určite poznáte. Mimochodom, všimli
ste si, ako tie najlepšie a veľmi zdravé
veci niekto pre nás stále a všade pestuje? Baza, púpava, žihľava, pýr – to
je iba pár príkladov. A my sa ich snažíme za každú cenu zbaviť, pretože
kto by ich chcel mať v záhrade?
Účinné látky: astragalín, kyselina
chlorogénna a jej deriváty, ﬂavonoidy, organické kyseliny, antokyaníny
(tie sú hlavným farbivom zrelých plodov)

Aké má účinky?
antioxidačný protizápalový imunostimulačný protivírusový analgetický antipyretický ukľudňujúci (baza
zvládne ľahšie formy neurózy) Formy
výživového doplnku kvet – sušené
kvety, extrakt (kvapky), cukríky (napr.
značky Ricola) a pastilky na cmúľanie
lody: sušené, džem, sirup Terapeutické využitie chrípka infekcie horných
dýchacích ciest zápaly ústnej dutiny
zápcha podpora prekrvenia končatín
podpora trávenia zápalové ochorenia kĺbov, ktoré nie sú autoimúnneho
pôvodu „stiahnutie“ zvýšenej telesnej
teploty (antipyretický účinok)
Ako sa užíva?
extrakt v alkohole – domáca príprava 100 – 150 g sušených kvetov
bazy čiernej vložíte do čistého litrového skleneného pohára alebo džbánu
s uzáverom zalejete doplna vodkou,
uzavriete a uložíte na tmavé miesto
každé 2 až 3 dni premiešate o 30
dní môžete začať užívať kvety môžete precediť alebo nechať v alkohole,
extrakt bude postupne ešte silnejší extrakt – dávkovanie počas infekcie: 1

čajová lyžička 4 až 5-krát denne preventívne: 1 – 2 čajové lyžičky denne
a kloktanie a výplach úst (afty, zápaly
ďasien, angína a pod.): 1 - 2 čajové
lyžičky vmiešať do šálky vlažnej vody
pre deti do 18 rokov nevhodný – použite bazový čaj Poznámka: počas
liečby agresívnych chrípkových infekcií (vtáčia, prasacia a pod.) je vhodné
– najmä u mladých, a inak zdravých
ľudí – používať spolu s bazou čiernou
aj zinok 50 – 100 mg zinku denne
(uprednostnite prípravok bez ďalších
vitamínov a minerálov) zinok prostredníctvom antioxidačného enzýmu
superoxid dismutáza stabilizuje aktivitu cytokínov, ktoré sú schopné vyvolať takú prudkú reakciu imunitného
systému, že priebeh chrípkovej infekcie môže byť paradoxne oveľa ťažší
práve u mladých a inak zdravých ľudí
uvedené vysoké dávky zinku užívajte iba počas liečby chrípky čajovina
(sambuci ﬂos – kvet bazy čiernej):
jedna polievková lyžica (= 5g) rezanej čajoviny sa zaleje šálkou vriacej

vody a po 15 minútach vylúhovania
v prikrytej nádobe sa scedí a pije
šálku čaju pite 3-krát denne čaj sa
nesmie variť, pije sa teplý pripravuje
sa vždy čerstvý, bezprostredne pred
použitím tablety a kvapky na prieduškové ochorenia (v kombinácii s inými
rastlinami): podľa informácie v príbalovom letáku kupujte si iba prípravky,
ktoré uvádzajú štandardizovaný obsah účinných látok Toxické účinky/
interakcie toxické účinky nie sú známe
(niekoľkonásobné prekračovanie odporúčaných dávok pri dlhodobom
používaní môžu byť toxické) v tehotenstve sa neodporúča užívať čiernu
bazu a prípravky z nej neodporúča
sa, aby extrakt z bazy užívali ľudia
s autoimúnnymi ochoreniami – stimulácia imunitného systému môže zhoršiť ich stav.
Dobré vedieť
Počas chrípkovej epidémie v roku
1992-93 v Izraeli a v roku 2002
v Nórsku prípravok Sambucol, ktorý
je vyrobený z čiernej bazy, skrátil liečbu chrípky u sledovaných pacientov
na polovicu. Sambucol u nás nedostanete, ale môžete si pripraviť svoj bazový extrakt. A ešte je v tom aj vodka.
Tvrdenia, že ktosi vypustil do sveta
vtáčiu a prasaciu chrípku, aby Donald Rumsfeld a „jeho“ farmaceutická
ﬁrma zarobili na lieku Tamiﬂu milióny
dolárov, sú ľavicové, paranoidné a
konšpiračné bludy. Tamiﬂu má také
vážne a silné nežiaduce účinky, že
napríklad v Japonsku je zakázaný. To
nemôže byť veľmi dobrý biznis. Kvety bazy môžete na niekoľko týždňov
vložiť do octu (jablčný, balzamový).
Získate nielen novú zaujímavú chuť
do šalátov, ale aj veľa účinných látok
z bazy.
Keď si budete robiť z bazy džem,
dajte si pozor, aby sa vám do neho
nedostali stopky. Obsahujú jedovaté
kyanidy. (Myslel som stopky kvetov,
nie stopky, ktorými meriate čas pri
varení džemu ) extra Bazový extrakt
podľa AKV domáca príprava 100 –
150 g sušených kvetov bazy čiernej
vložíte do čistého litrového skleneného pohára alebo džbánu s uzáverom
zalejete doplna vodkou, uzavriete a
uložíte na tmavé miesto každé 2 až
3 dni premiešate o 30 dní môžete
začať užívať kvety môžete precediť
alebo nechať v alkohole, extrakt bude
postupne ešte silnejší dávkovanie počas chrípkovej infekcie: 1 čajová lyžička 4 – 5-krát denne preventívne: 1
– 2 čajové lyžičky denne na kloktanie
a výplach úst (afty, zápaly ďasien,
angína a pod.): 1 – 2 čajové lyžičky
pridajte do šálky vlažnej vody nie je
vhodný pre deti a mladých ľudí do
18 rokov – u nich je vhodnou alternatívou bazový čaj zo sušených bazových kvetov počas tehotenstva nie
je vhodné užívať uvedené preventívne a terapeutické dávky bazy čiernej
ďumbier.
(pokračovanie v budúcom čísle)
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Ideálne poistenie pre veľké aj malé vozy
Nikto sa z toho nevykrúti. Povinné zmluvné poistenie, alebo po starom zákonné
poistenie, musí mať uzatvorené majiteľ každého oceľového tátoša. Blíži sa
1.január a to je termín, ku ktorému až 50 % vodičov môže zmeniť poisťovňu.
Ako to urobiť, prečo to urobiť a či je vôbec dôvod to urobiť, o tom sme sa
porozprávali s team manažérom poisťovne Wüstenrot Ing. Jánom Žatkom.
Ako je možné zmeniť
poisťovňu, v ktorej
majú naši čitatelia
poistené auto?
Je to veľmi jednoduché. Najdôležitejšie je dodržať zákonnú lehotu. To znamená,
že písomná výpoveď poistnej
zmluvy musí byť do poisťovne
doručená najneskôr 6 týždňov
pred výročím uzatvorenia poistnej zmluvy.
Prečo by mali naši
čitatelia vôbec uvažovať
o zmene poisťovne?
Väčšina motoristov sa pri výbere
poisťovne rozhoduje podľa výšky
poistného. Je to aj logické. Prečo
platiť viac, keď to nie je nutné?
Prečo by sa pri výbere
poisťovne mali rozhodnúť pre Wüstenrot?

Jedným z dôvodov je práve cena.
Wüstenrot prichádza práve teraz
s bezkonkurenčnými cenami pre
väčšinu vodičov. Menej výkonné
vozy je u nás možné poistiť už za
89 eur ročne. A aj za tie najsilnejšie športové dravce nezaplatíte
viac ako 199 eur ročne.
Pri určení výšky
poistného je väčšinou
dôležité, či má motorista
tzv. bezškodový priebeh.
Máte pravdu. Motoristi, ktorý jazdia bezpečne, majú poistné väčšinou nižšie ako tí ostatní. U nás
však chápeme, že niekedy motorista spôsobí škodu a naozaj za to
nemôže. Klasickým príkladom je
rozbitie skla kameňom odskočeným od kolesa. Prečo by mal byť
vodič za to potrestaný? Preto poskytujeme tieto zvýhodnené ceny
aj vodičom, ktorí spôsobili jednu,
dokonca aj dve škody.

Ústav pamäti národa (ÚPN)

o násilnej kolektivizácii
a násilnom vysťahovaní
V tomto roku si pripomíname dvadsiate
výročie udalostí, ktoré viedli k pádu komunistického režimu v Československu.
Ústav pamäti národa, ktorého úlohou je
evidovanie, zhromažďovanie, sprístupňovanie
a zverejňovanie údajov z obdobia neslobody,
sa venuje aj problematike násilnej kolektivizácie (premeny súkromného poľnohospodárstva
na poľnohospodárstvo riadené a kontrolované štátom) a Akcii B (byty).

Začínajúci vodiči musia pri
platení poistného väčšinou
siahnuť hlboko do vrecka.
U nás nie. Aj vodič začiatočník
starší ako 25 rokov má presne tie
isté výhody ako bezškodový vodič. U nás platí prezumpcia neviny. Prečo by sme na začínajúceho
vodiča mali hľadieť ako na piráta
ciest?
A čo mladí? Dnes často vlastnia autá aj
študenti do 25 rokov.
Pre tých máme tiež veľmi výhodnú
ponuku a môžu si svoje autá poistiť už od 109 eur ročne.
Máte pre vašich klientov aj
nejaký špeciálny bonus?
Áno. Asistenčné služby pre každého klienta zadarmo a poistenie
prívesov až do 3,5 tony iba za

Veľmi dôležitou súčasťou výskumu v tejto
oblasti je zaznamenanie osobných skúseností
a zážitkov žijúcich pamätníkov. Osobné výpovede týchto občanov majú nesmiernu výpovednú hodnotu pre historickú obec, ako aj
celú spoločnosť.
NÁSILNÁ KOLEKTIVIZÁCIA
V rámci prípravy publikácie a dokumentárneho ﬁlmu o násilnej kolektivizácii ÚPN hľadá
občanov, ktorí sa stali obeťami prenasledovania počas kolektivizácie a sú ochotní sa podeliť
o svoj príbeh, či poskytnúť dobový materiál (fotograﬁe, plagáty, transparenty, ﬁlmové záznamy, či iné dokumenty) Ústavu pamäti národa.
Kontaktné osoby:
PhDr. Martina Fiamová
sekcia vedeckého výskumu ÚPN
Tel: 02 593 00 338
E-mail: ﬁamova@opn.gov.sk

jedno euro. Samozrejme, to
jedno euro platí iba klient, ktorý má u nás zároveň poistené
aj auto.
Čo majú naši
čitatelia urobiť,
aby získali
o podmienkach
poistenia áut
vo Wüstenrote
viac informácií?
Môžu sa obrátiť aj priamo
na mňa, mailom na adrese:
zatko.wustenrot@gmail.com,
prípadne zavolať
na číslo 0918 444 607,
0904 851 497.
Môžu si dohodnúť aj bezplatnú konzultáciu buď priamo na
mojom pracovisku na ústredí
poisťovne, alebo tu v Devínskej
Novej Vsi.

Mgr. Michal Babál
sekcia vedeckého výskumu ÚPN
Tel: 02 593 00 337
E-mail: babal@upn.gov.sk
AKCIA B (byty)
Publikáciu o Akcii B (byty) o násilnom
nútenom vysťahovaní v rokoch 1952 - 1953
na Slovensku pripravuje ÚPN a preto hľadá
občanov, ktorí sa sami stali obeťami núteného
presídenia v čase trvania Akcie B, alebo ich
potomkov, rodinných príslušníkov, priateľov
a známych a chceli by sa podeliť o svoj príbeh, či poskytnúť dokumenty súvisiace s touto
akciou Ústavu pamäti národa.
Kontaktná osoba:
Mgr. Michal Babál
sekcia vedeckého výskumu ÚPN
Tel: 02 593 00 337
E-mail: babal@upn.gov.sk

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 €, 1/16 str. = 25 €, 1/8 str. = 50 €, 1/4 str. = 100 €, 1/2 str. = 200 €, 1 str. = 400 €. 1 cm 2 = 0,85 €.
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1. strana + 100%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
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Z policajného
zápisnika
• V nedeľu 18. 10. našla hliadka
polície na Eisnerovej ulici u kontrolovanej osoby obal s obsahom
sušenej
rastliny
(marihuana).
Občan je stíhaný za prečin nedovolenej výroby omamných látok, jedov, alebo prekurzorov, ich
držanie a obchodovanie s nimi
podľa § 171 ods. 1 Trestného
zákona.
• O deň neskôr 19. 10. sa neznámy páchateľ vlámal do novostavby
na Istrijskej, kde ukradol elektrickú
doťahovačku batérií, káblu od
miešačky. Firme spôsobil škodu
310 eur.
• V utorok 20. 10. sa podarilo
páchateľovi ukradnúť na recepcii
hotela v DNV peňaženku s dokladmi a bankomatovými kartami,
z ktorých sa pokúšal vybrať peniaze. Páchateľ je obvinený z prečinu
z neoprávneného používania elektronického platobného prostriedku.
• Škodu 2000 eur spôsobil ne-

známy páchateľ 21. 10., keď na
ulici Pod lipovým poškodil osobné
motorové vozidlo Opel Tigra.
• Vo štvrtok 22. 10. v budove MŠ
J. Smreka neznámy páchateľ ukradol z tašky zavesenej na detskom
kočíku peňaženku, doklady a 550
eur hotovosti.
• V nedeľu 25. 10. zistila hliadka
polície, že vo vozidle BMW je
pištoľ Walter P22. Voči páchateľovi
je začaté trestné stíhanie za zločin
nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.
• Z vozidla Peugeot Boxer zaparkovaného na ulici Pod lipovým 27.
10. neznámy páchateľ ukradol
kožený kufrík s osobnými dokladmi, ﬁremné doklady a pečiatku,
čím majiteľovi spôsobil škodu
3300 eur.
• Na parkovisku Vápenka 1
v utorok 27. 10. neznámy páchateľ
odmontoval z prednej časti nákladného vozidla Renault Magnum
prednú masku, nárazník, kryt
chladiča, svetlomety, plastové
kryty, čím poškodenej spoločnosti
spôsobil škodu 5893 eur.
OO PZ DNV

FUTBAL
4. liga seniori
10. kolo 11. 10.
Jarovce – Lok. DNV

2:0

11. kolo 18. 10.
Lok. DNV – Rovinka
g: W. Rischer

1:1
z

„Šťastie nezávisí od peňazí. Ale aj tak sa ľahšie
plače v limuzíne než v autobuse...“
„Niekedy sa sám seba pýtam, kto sme, odkiaľ sme
prišli, kam smerujeme, aký zmysel má vôbec ľudská
existencia. Potom si nalejem odpoveď, a zas je dobre…“
„Daň = peniaze, ktoré platí stredná vrstva
štátu, aby chudobní nezabili bohatých.“
„Dnes je vonku taký krásny deň - bolo by
hriechom nesedieť v krčme pri okne... „
*Krčma je jediné miesto na svete, kde sa z cicavcov
stávajú plazy!*
„Každé ráno, keď vstanem, prezriem si
zoznam 50 najbohatších ľudí na svete. Keď
na ňom nie som, idem do práce.“

- Babi, daj mi 30 eur.
Z penzie ti ich vrátim.
- Ale vnúčik môj, ty máš
ešte ďaleko do penzie.
Toho sa ja už nedožijem.
- Babi, ja hovorí o tvojej penzii.
•••
- Babka, aj pre teba prišiel
princ na bielom koni?
- Nie, pre mňa
prišiel iba kôň.

•••
Po manželskej hádke
hovorí žena mužovi
zmierlivo:
- Priznaj sa, že sme
vinní obaja. Najmä ty!
•••
Čo sa za mladí naučíš,
na starosť ti doktor
zakáže.

„Keď ju miluješ nie je čo riešiť, keď ju poriešiš,
nie je čo milovať“
Nie je to divné, aká bezvýznamná je tvoja
práca keď si žiadaš o zvýšenie platu, a aká
je dôležitá keď chceš deň dovolenky ?
Múdry muž neprotirečí žene! Nechá ju rozprávať
dovtedy, až si začne odporovať sama.
Aj ženatý muž môže byť šťastný, len manželka
sa to nesmie dozvedieť.
Múdrosť často neprichádza s vekom.
Niekedy vek prichádza aj sám.
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