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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 15 000 domácností a firiem 

KOMÁRŇANSKO
č. 02 / 11. január 2019 / 23. rOčnÍK

SI...

NOVÉ
LEPŠIE
NOVINY

Podporujeme
slovenské
výrobky
A hazai termékeket
támogatjuk

www.nitrazdroj.sk

 

0,26 €
Cena platí  2. 1. – 31. 1. 2019

Az ár január 2.-tól január 31.-ig érvényes

 
JC 1,73 € / kg (Egységár: 1,73€/kg)

Nitrianske
smotanové
jogurty 150g
Nyitrai tejszínes joghurtok

Bez ďalšej zlavy. Do vypredania zásob.
További kedvezmény nélkül. A készlet erejéig.

Predajňa (Üzlet) :
Hradná 3, Komárno
- nákup za diskontné ceny pre všetkých
   ( diszkont árak mindenkinek )
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Chcete si
podať
inzerát?

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera KM medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP KM 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, KM zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Srdečne pozdravujeme, vážení čitate-
lia. Po krátkej prestávke na prelome rokov 
sme tu teda zas. S našimi a dúfajme, aj s 
vašimi novinami. Aj s predsavzatiami, 
ktoré má naša redakcia práve tak, ako aj 
vy, jednotlivci či celé rodiny. Nemusia sa 
splniť všetky, ale na druhej strane – ak 
by aspoň niektoré z nich, bol by rok 2019 
celkom dobrý. Taký vám ho úprimne za 
všetkých kolegov želám.

Akurát treba vedieť, čo to vlastne dob-
rý rok je. Nuž, je to časové obdobie, v kto-
rom sa na záver roka stretneme so všetký-
mi, s ktorými sme ho vítali a nikto nebude 
chýbať. Je to rok, v ktorom sme čo najmenej 
navštevovali zdravotnícke zariadenia a le-
károv v nich a v ktorom sme nemuseli volať 
na pomoc žiadnych záchranárov. Slováci 
podľa prieskumov patria medzi najustara-
nejších občanov Európy. Určite to má svoje 
ekonomické príčiny, pretože naozaj nie je 

pravda, že sa dá vyžiť z pár stoviek mesač-
ne, najmä keď ceny všetkého idú hore. Na 
druhej strane – akosi sme zabudli vedieť 
sa tešiť z toho, čo nám nikto nemôže vziať a 
nikto to nemôže ani sprivatizovať, ukrad-
núť, spreneveriť. Je to náš vzťah k životu, 
k bytiu ako takému. K rodine, k deťom, 
starým rodičom, psíkovi či mačke, je to 
náš súkromný mikrosvet, ktorý je bohatý 
tak, ako si ho vieme bohatým spraviť. A v 
tom nám nepomôžu žiadne peniaze, ani 
majetky, ani moc svetská. Ani násilie, ani 
arogancia voči ostatným okolo nás. Napo-
kon, myslíte si, že tí ktorí si mys-
lia opak, sú šťastní? Stačí sa na 
nich pozrieť.

Všetko dobré, vážení či-
tatelia, nech sa vám darí 
slušne a možno raz aj 
dobre žiť!

A sme tu opäť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor 20

0907 779 018
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Kolárovo

Komárno

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Cholesterol je jeden z tukov v tele člo-
veka, ďalšie sú triglyceridy, fosfolipidy a 
mastné kyseliny. Tuky majú nezameniteľ-
nú úlohu, sú zdrojom energie, vytvárajú 
stabilnú teplotu, zapájajú sa do metabolic-
kých dejov. Sú nerozpustné vo vode, ktorá 
je však hlavným vnútorným prostredím a 
preto sú viazané na bielkoviny, s ktorými 
vytvárajú špeciálne častice – lipoproteíny 
(lipidy = tuky, proteíny = bielkoviny). 

Cholesterol sa viaže na lipoproteíny a 
vytvárajú spolu LDL-cholesterol a HDL-
-cholesterol. LDL-cholesterol sa nazýva 
aj „zlý“ cholesterol, HDL-cholesterol s 
vysokou hustotou organizmus chráni 
pred ochoreniami a preto sa označuje ako 
„dobrý“. Potrebné sú oba, ale v správnom 
zložení. 

Cholesterol je základnou stavebnou 
súčasťou každej bunkovej membrány, je 
potrebný na tvorbu žlčových kyselín a ste-
roidných hormónov. Keď je ho v tele veľa, 
má aj negatívne vlastnosti – zrýchľuje pro-
ces kôrnatenia ciev – aterosklerózu. Cievy 
sa zužujú a nedokážu tak zabezpečiť prí-
vod krvi, kyslíka a živín ku všetkým orgá-
nom a tkanivám v dostatočnom množstve.

Preto je potrebné poznať hladinu svoj-
ho cholesterolu a jeho podtypov. Optimál-
ne je, ak celkový cholesterol je menej ako 
5,0 mmol/l a  „zlý“ LDL-cholesterol menej 
ako 3,0 mmol/l. Rizikové skupiny majú 
však ešte prísnejšie normy – diabetici by 
mali mať LDL cholesterol pod 2,5 mmol/l a 
ľudia s kardiovaskulárnymi ochoreniami 

dokonca pod 1,8 mmol/l. Platí, čím nižšia 
hladina, tým lepšia.  Na druhej strane 
„dobrý“ HDL-cholesterol u mužov by mal 
byť nad 1,0 a u žien nad 1,1 mmol/l.

Približne tretina Slovákov má hod-
noty vyššie, ako sú odporučené. Na vy-
sokej hladine má dedičnosť vplyv asi 
na 60 percent a životný štýl 40 percent. 
Genetiku nezmeníme, ale našu stravu a 
pohybovú aktivitu áno. Ak rodičia majú 
zvýšenú hodnotu cholesterolu, je vysoká 
možnosť, že aj ich potomok to tak bude 
mať. Pritom dve tretiny sa v tele tvoria, 
hlavne v pečeni, menej v tenkom čreve. 
Tvoriť cholesterol by však dokázala kaž-
dá bunka, okrem červených krviniek. 
Zvyšná jedna tretina sa do tela dostáva 
potravou. Cholesterol z potravy predsta-
vuje asi jednu tretinu. Nachádza sa vo 
výrobkoch živočíšneho pôvodu – v mäse, 
mäsových výrobkoch, mlieku a výrob-
koch z neho a vo vajíčkach. Vyhýbajme 
sa preto tučným potravinám – slanina, 
masť, tučné mäso a tučné mliečne výrob-
ky. Ak ich nedokážeme z potravy vylúčiť, 
treba zredukovať ich množstvo. V rastlin-
nej potrave sa  cholesterol ne-
nachádza. Vhodný je stredo-
morský typ stravy, veľa rýb, 
zeleniny, byliniek orechov a 
olivový olej. A sladkosti na-
hradiť ovocím.

Dobrý a zlý cholesterol

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

Hľadáme kolportérov na 
distribúciu reklamných 
materiálov do schránok

v rajónoch:

+ príplatky: 
• väčší počet strán, 
• roznos letákov
• náročnosť rajónu

INFO: 0908 979 443 
distribucia.nz@regionpress.sk

KOMJATICE - min. 8,77Eur brutto za jeden roznos

TRÁVNICA - min. 4,00Eur brutto za jeden roznos 

DOLNÝ OHAJ - min. 4,00Eur brutto za jeden roznos

KOLTA - min. 4,00Eur brutto za jeden roznos

ZEMNÉ - min. 5,50Eur brutto za jeden roznos 

DEDINKA - min. 4,00Eur brutto za jeden roznos 

ANDOVCE - min. 4,00Eur brutto za jeden roznos 

NITRIANSKY HRÁDOK
+ KOSTOLNÝ SEK - min. 4,00Eur brutto

HÚL - min. 4,00Eur brutto za jeden roznos 

LIPOVÁ- min. 4,00Eur brutto za jeden roznos

JATOV - min. 2,68Eur brutto za jeden roznos

Dovoľte mi zaželať nám všetkým 
úspešný a láskyplný rok 2019, aby sme 
obstáli vo všetkých skúškach života a 
boli sme oporou pre našich blízkych. 
Želajme si, aby bol tento rok úspešný aj 
pre našu vlasť, aby pre nás Slovensko 
bolo oporou a istotou. Veď moderný štát 
by mal byť tou inštitúciou, ktorá chráni 
slabších, dáva za vzor poctivých a sluš-
ných, vytvára priestor pre schopných, 
zaručuje rovnosť pred zákonom, chráni 
slobodu a garantuje bezpečnosť. Žiaľ, 
minulý rok priniesol viaceré udalosti, 
ktoré nami silno otriasli a naša spoloč-
nosť sa znovu začala deliť. Je obzvlášť 
smutné, že k tomuto deleniu a pocitom 
nepriateľstva prispievali najmä politici. 

Som presvedčený o tom, že sú-
držnosť a dôvera na Slovensku sa dá 
obnoviť, ak sa sústredíme na tie ciele, 
ktoré nás spájajú, aby sme v nich do-
siahli konkrétne výsledky. V mojom 
prezidentskom programe ich vidím 
takto: vyššia životná úroveň a vyššie 
platy, slušná a spravodlivá krajina, 
ochrana našej krásnej prírody a roz-
víjanie našich tradícií. A samozrejme 
európska budúcnosť Slovenska. Som 
presvedčený, že toto je program, pod 
ktorý sa podpíše najviac ľudí na Sloven-
sku, a toto sú ciele, na ktorých sa naj-
viac zhodneme.

V roku 2019 si pripomenieme 15 ro-
kov od vstupu Slovenska do Európskej 
únie, 30 rokov od pádu železnej opony, 

ale tiež 100 rokov od tragickej smrti náš-
ho veľkého rodáka, vedca a zakladateľa 
prvého moderného štátu Slovákov M. 
R. Štefánika, ktorý povedal: “Kto krá-
ča energicky a vedomý si cieľa, ovláda 
svoj osud takmer úplne. Demokracia je 
organizovaná myšlienka, to je idea proti 
chaosu. Demokracia, to znamená myslieť 
skôr, než jednáš, či tým nepoškodzuješ 
blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To 
znamená opanovať svoje vášne, nie roz-
právať, ale problémy riešiť.”

Sebavedomie, odvaha a múdrosť, 
ktoré by mali viesť našu spoločnosť, sú 
mi inšpiráciou aj v pre mňa najväčšej 
výzve tohto roka. Uchádzam sa o vašu 
dôveru v prezidentských voľbách, pre-
tože chcem prispieť k tomu, aby slušní 
ľudia, ktorí poctivo pracujú, sú oporami 
pre svoje rodiny a vzormi pre svoje deti, 
mohli v nasledujúcich rokoch povedať: 
ideme po správnej ceste. 

Želám všetkým úspešný rok 2019!

Buďme k sebe dobrí

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SR
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06:00 Teleráno 08:30 Záme-
na manželiek 09:50 Rodinné prípady 10:55 Su-
sedské prípady 11:55 Rodinné prípady 12:55 NCIS 
- Námorný vyšetrovací úrad  VII. 11-12/24 14:55 
Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Otec-
kovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Autoškola 21:40 
R.I.P.D. 23:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad  
01:25 Zámena manželiek 02:30 Autoškola 03:25 
Susedské prípady 04:10 Rodinné prípady 

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00 
SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 
12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Kosti 
III. 14,15/15 15:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 
17:00 17:25 ZÁCHRANÁRI 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:45 INKOGNITO 
23:00 S PRAVDOU VON 00:10 ZÁCHRANÁRI 01:15 
NOVINY TV JOJ 01:50 INKOGNITO 02:45 SÚDNA 
SIEŇ 03:30 SÚDNA SIEŇ 04:05 KRIMI 

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 08:30 Svet z vtáčej 
perspektívy 09:00 Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa 
Amy 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 
13:55 Folklorika 14:20 Dobrodružstvá Sherlocka 
Holmesa 15:30 Slovensko s Tiposom 16:25 Svet z 
vtáčej perspektívy 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 
18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Bola si 
už na mesiaci? 22:20 Reportéri 23:00 Inšpektor 
Max 23:55 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 
00:50 Bola si už na mesiaci? 

06:00 Teleráno 08:30 O 10 ro-
kov mladší 09:55 Oteckovia 10:55 Susedské prí-
pady 11:55 Rodinné prípady 13:00 NCIS - Námor-
ný vyšetrovací úrad  VII. 13-14/24 15:00 Susedské 
prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELE-
VÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTO-
VÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 22:40 Rodinné 
prípady 23:40 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad  
01:30 O 10 rokov mladší 02:20 Milenky 04:15 Ro-
dinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00 
SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRA-
NÁRI 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 
Kosti 15:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 
17:25 ZÁCHRANÁRI 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE PO-
ČASIE 20:35 REŠTART 22:00 9 4 23:00 Plastické 
operácie: Znetvorení prírodou I. 3 00:05 ZÁCHRA-
NÁRI 01:10 NOVINY TV JOJ 01:45 REŠTART 02:45 
SÚDNA SIEŇ 03:20 SÚDNA SIEŇ 04:05 KRIMI 

05:45 Správy RTVS 07:05 Fol-
klorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 
Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 
14:25 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 15:30 
Slovensko s Tiposom 16:25 Svet z vtáčej perspek-
tívy 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 
19:00 Správy RTVS 20:30 Mafia zabíja len v lete 
21:20 Mata Hari 22:15 Vrchný inšpektor Banks 
23:45 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 00:35 
Mafia zabíja len v lete 01:30 Mata Hari 

06:00 Teleráno 08:30 Varte s 
nami 08:45 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 
10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 
12:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad  VII. 15-
16/24 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodinné prí-
pady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 
17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART 
SHOW 22:35 Autoškola 23:45 Štyridsiatka na 
krku 02:15 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad  VII. 
15-16/24 04:15 Rodinné prípady 

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00 
SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 
12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Kos-
ti IV. 3,4 14:50 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 
17:00 17:25 ZÁCHRANÁRI 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 SOM MAMA II. 22:30 Vtierka 
Sam 1/13 23:30 Plastické operácie: Znetvorení 
prírodou I. 4 00:30 ZÁCHRANÁRI 01:20 NOVINY TV 
JOJ 02:00 SOM MAMA II. 03:20 SÚDNA SIEŇ 

05:45 Správy RTVS 07:05 Fol-
klorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 
Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky 
klub 13:55 Folklorika 14:25 Dobrodružstvá Sher-
locka Holmesa 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z 
vtáčej perspektívy 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 
18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Prvotný 
strach 22:35 Vraždy v Maussane 00:10 Ray Do-
novan 00:55 Vraždy v Maussane 02:30 Autosa-
lón 02:55 Dámsky klub 04:30 Správy RTVS  

06:00 Teleráno 08:30 O 10 ro-
kov mladší 09:45 Oteckovia 10:55 Susedské prí-
pady 11:55 Rodinné prípady 12:55 NCIS - Námor-
ný vyšetrovací úrad  VII. 17-18/24 14:55 Susedské 
prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TE-
LEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Milenky 22:55 Rodinné 
prípady 23:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad  
VII. 17-18/24 01:35 O 10 rokov mladší 02:30 Dobre 
vedieť! 03:25 Susedské prípady 

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00 
SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 
12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Kos-
ti IV. 5,6 14:50 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 
17:00 17:25 ZÁCHRANÁRI 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 S PRAVDOU VON 21:35 ČESKO 
SLOVENSKO MÁ TALENT 23:00 REŠTART 00:30 ZÁ-
CHRANÁRI 01:20 NOVINY TV JOJ 01:55 S PRAVDOU 
VON 02:40 SÚDNA SIEŇ 03:30 SÚDNA SIEŇ 

05:45 Správy RTVS 07:00 
Folklorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:05 
Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 
14:25 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 15:30 
Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 
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PONDELOK 14.1.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 15.1.2019 STREDA 16.1.2019 ŠTVRTOK 17.1.2019

06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:40 Zámena manželiek 09:55 Otecko-
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VÉ NOVINY 20:30 47 metrov pod hladinou 22:35 
Smrtiaca liečba 00:20 Rodina na úteku 02:05 47 
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MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 18.1.2019 SOBOTA 19.1.2019 NEDEĽA 20.1.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP NA 
SOBOTNÝ 

VEČER

19.1.2019 20:30  
47 METROV 

POD HLADINOU
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Trnavčan Vlado Chrapčiak si zau-
mienil zdolať jeden z najnáročnej-
ších trailov sveta známy ako Paci-
fic Crest Trail. Ide o vysokohorskú 
trasu, ktorá vedie po hrebeňoch 
hôr a tiahne sa z Mexika cez tri štá-
ty USA až do Kanady.

Odvážny muž putoval divočinou spo-
lu s ďalšími hikermi, len s batohom na 
chrbte celých 183 dní. Prekonať musel 
sneh, zhoreniská, veľké lávové polia, 
neutíchajúce niekoľkodňové dažde a 
nevyhol sa ani stretnutiu s hadmi či 
medveďmi. Svoju cestu dlhú 4282 kilo-
metrov začal na hranici USA-Mexiko 18. 
marca tohto roka a skončil v Manning 
parku v Kanade 16. septembra. Skoro 
celú trasu prešiel pešo, pre vysoký sneh 
vynechal len časť High Sierry. Namiesto 
toho bol v Yosemite Valley, kde vyšiel na 
Half Dome a spravil nástup na cestu The 
Nose na El Cap. Svojim pozoruhodným 
výkonom sa stal Vlado len druhým Slo-
vákom, ktorému sa podarilo zvládnuť 
túto náročnú cestu.

Inšpiroval ho článok aj film
Je to asi päť rokov, čo sa Vladimírovi 

do rúk dostal český časopis, v ktorom 
ho upútal článok o Pacific Crest Trail. 
Vtedy však ešte chodil do práce a pol-
ročnú dovolenku si nemohol dovoliť. 
„Idea skúsiť si túto cestu na vlastnej 
koži však vo mne neustále tlela. Asi 
poslednou kvapkou bol film natočený 
podľa predlohy Cheryl Strayed Divoči-
na. Vtedy som sa začal vážne zaoberať 
myšlienkou, že cestu podniknem,“ 
spomína Vladimír. Nastalo obdobie vy-
hľadávania informácií na internete, kde  

získal aj mapy a popisy jednotlivých 
úsekov trasy či prihlasovací formulár. 
„Na cestu sa nemôžete vybrať kedy sa 
vám zachce. Sú dané presné termíny a 
na každý z nich pustia maximálne 50 
ľudí,“ vysvetľuje.

Príprava na cestu
Odchod do penzie urýchlil Vladimí-

rovo rozhodnutie vydať sa na vytúženú 
Pacific Crest Trail. Ako rodák z Liptov-
ského Mikuláša sa turistike venuje od 
detstva. Priviedol ho k nej otec, rovnako 

ako k láske k horám či horolezectvu. A 
hoci už roky žije v Trnave, turistike zo-
stal verný. Je členom Klubu slovenských 
turistov a pôsobí tiež v horolezeckom 
oddieli Skoba a po horách chodí už 
viac ako 55 rokov. Aj to všetko rozhodlo 
o tom, že príprave na pol roka trvajúcu 
cestu nevenoval príliš veľa času. „Keďže 
som bol donedávna zamestnaný, pod-
nikal som zvyčajne kratšie, najviac tak 
týždňové trasy. A tak som si v rámci prí-
pravy na Pacific Crest Trail vyskúšal troj-
týždňový pochod. Šiel som z Kremenca 
čo je najvýchodnejší bod Slovenskej re-
publiky, pokračoval som na Dukliansky 
priesmyk, tam som sa napojil na Cestu 
hrdinov SNP a išiel ďalej až na Kráľovu 
hoľu,“ popisuje. Po skončení tohto po-
chodu uveril, že výpravu v Spojených 
štátoch zvládne.

Kráčal pol roka divočinou
Vladimír sa do divokej prírody vydal 

zo Slovenska sám. Pacific Crest Trail 
je však veľmi populárna a navštevuje 
ju každoročne veľa ľudí, takže o spo-
ločnosť nebola núdza. Jeho cesta sa 
začala na hranici USA-Mexiko. Viedla 
popri Mohavskej púšti, po hrebeňoch 
hôr. „Dorazil som k Yosemitom a v High 
Sierra bolo ešte niekoľko metrov snehu. 
Pred brodením sa v hlbokom snehu 

som uprednostnil radšej splniť si ďalší 
sen – žulové steny v Yosemite Valley a 
tak som sa tam vydal. Je to chýrna žu-
lová skalnatá oblasť obľúbená najmä 
u horolezcov. Ja som urobil výstup na 
Half Dome a spravil nástup na cestu 
The Nose na El Cap. Bolo to v období, 
keď sa topil sneh a vodopády, ktoré som 
tam videl boli vďaka tomu prekrásne. 
Po týždni, som sa pri nádhernom jaze-
re Tahoe opäť napojil na vytýčenú trasu 
Pacific Crest Trail a pokračoval hustými 
lesmi severnej Kalifornie. Bolo tam veľ-
ké množstvo jelenej zveri, ktorú som 
musel aj od stanu odháňať. Ďalej som 
prešiel Lassen Volcanic National Park, 
čo je vulkanický národný park a záro-
veň je jednou z mála oblastí na svete, 
kde možno nájsť všetky štyri typy sopiek 
- zásuvnú dómu, štít, škvárový kužeľ a 
stratovulkán. Dominantou parku je Las-
sen Peak, najväčšia sopka na kopci na 
svete. V tých miestach žije veľa medve-
ďov, a ten, na ktorého som tam natrafil, 
mi bol skutočne blízko. Našťastie ma 
ignoroval a venoval sa svojmu obedu, 
tak som si ho mohol aj pokojne obzrieť 
aj odfotiť,“ rozpráva Vlado.

Čakali ho lávové polia
Cestu po Kalifornii vystriedala zhru-

ba mesiac trvajúca púť po štáte Oregon. 

Zažil neopakovateľný pocit slobody a voľnosti 
Kráčal divočinou len s batohom na chrbte

Štart na hranici USA - Mexico

Krajina okolo Mohavskej púšte
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Vladimíra uchvátili prekrásne jazerá, 
pri ktorých táboril a v ich vodách na-
chádzal aj príjemné osvieženie. Chod-
ník ďalej viedol tesne okolo fascinujú-
cich horských štítov Three Sisters, čo 
sú vlastne tri sopky v okolí ktorých sa 
rozprestierajú obrovské lávové polia aj 
veľké plochy spálených lesov. „Išiel som 
tým územím niekoľko dní a bol som celý 
čierny od lávového prachu a popola“, 
zaspomína dobrodruh. Ďalšie dni sme-
rovali jeho kroky okolo sopky Mount 
Hood, ktorá je svojou výškou 3 426 met-
rov zároveň najvyššou horou Oregonu. 
Na jej južnej strane sa nachádza chýrna 
horská chata Timberline Lodge, ktorú 
v roku 1937 otváral americký prezident 
Roosevelt a filmári tam natáčali horor 

podľa predlohy Stephema Kinga, v kto-
rom hlavnú postavu stvárnil legendárny 
Jack Nicholson. Odvtedy tam vyrástlo 
veľké lyžiarske stredisko. „Medzi účast-
níkmi Pacific Crest Trail je chata veľmi 
obľúbená pre bohaté raňajky, ktoré tam 
návštevníkom ponúkajú. Každý môže 
zjesť, koľko sa doňho vojde,“ povie s 
úsmevom.

Washington priniesol 
požiare aj dlhotrvajúce dažde

Kým od marca, kedy Vladimír vyra-
zil na cestu až do konca augusta mal 
šťastie na pekné počasie, tak po prícho-
de do štátu Washington, nastala rapíd-
na zmena. „Pršalo mnoho dní takmer 
bez prestávky. A čo bolo ešte horšie, 
nepodarilo sa mi vyhnúť sa požiarom. 
Prvý z nich som síce obišiel ale ďalšie 
tri ma čakali pred kanadskou hranicou. 
Napokon som sa rozhodol vynechať 
posledných asi 160 kilometrov, obišiel 
som toto územie a do Manning parku v 
Kanade, kde sa mala moja púť skončiť 
som sa vrátil späť ale z kanadskej stra-

ny a svoju cestu som tam 16. septembra 
úspešne zavŕšil,“ povie spokojne.

Spával v stane a pil
z horských prameňov

Vlado vstával vždy zavčas rána a líhal 

si okolo siedmej večer. Denne prešiel 
25 až 30 kilometrov a na nohách bol od 
osem do jedenásť hodín. Na chrbte no-
sil batoh vážiaci od 16 - 26 kilogramov. 
„Jeho váha sa menila podľa toho, či 
som práve doplnil zásoby jedla a koľ-
ko som niesol vody. Väčšinou som pil 
vodu priamo z horských prameňov, ale 

boli miesta, kde voda nebola, napríklad 
oblasť Mohavskej púšte a vtedy som jej 
niesol v batohu aj štyri litre. Okrem toho 
som tam mal stan, spacák a najnutnej-
šie oblečenie. Neskôr, keď som stretával 
ďalších účastníkov pochodu, som zistil, 
že nosím najväčší batoh. Keď som sa 
zastavil v jednom meste doplniť zásoby, 
objavil som tam športový obchod. Na-
kúpil som si v ňom ultraľahkú výstroj a 
vymenil batoh, stan aj obaly na obleče-
nie,“ hovorí Vlado.

V meste si vždy oddýchol,
doplnil zásoby aj opral

Celých šesť mesiacov prežil na suchej 
strave. Jedol zväčša chlieb, suché salá-
my, syry, energetické tyčinky a rozličné 
zmesi orechov. Hlad však nepociťoval. 
Zásoby dopĺňal každé tri až šesť dní 
podľa možností trasy. „Chodník vedie 
divočinou, no na niektorých miestach 
križuje cesty, ktoré vedú do miest vzdia-

lených 15 aj 20 kilometrov. Tam sa dá z 
chodníka odpojiť, zájsť do mesta a po-
tom sa vrátiť na rovnaké miesto a po-
kračovať ďalej. Na týchto križovatkách 
nám veľmi pomáhali aj dobrovoľníci, 
ktorých nazývajú anjeli. Autom nás 
odtiaľ zviezli do mesta a na druhý deň 
zasa odviezli späť. Niekedy ma necha-
li u seba doma prenocovať, inokedy 
som sa na jednu noc ubytoval v hoteli 
či hosteli. Deň v meste som vždy veno-
val najmä oddychu, ale stihol som si aj 
oprať všetko oblečenie a doplniť zásoby 
jedla, prípadne vody.

Dosiahol po čom túžil
Počas svojej púte schudol Vlado o tri 

dierky na opasku, teda asi 15 kíl. Ako 
však hovorí, zvládol ju úplne v pohode a 
dosiahol, po čom túžil. Overil si, že takú 
dlhú trasu dokáže prejsť, mohol sa ko-
chať prekrásnou prírodou a zažiť neopí-
sateľný a neopakovateľný pocit voľnosti 
a slobody. „Do budúcna už nič také veľ-
ké neplánujem, ale s kamarátmi z Klubu 
slovenských turistov by sme o rok chceli 
ísť na dva – tri týždne na Aljašku a vy-
dať sa po stopách zlatokopov,“ uzatvára 
svoje rozprávanie odvážny muž.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
foto: archív Vladimíra Chrapčiaka

Vodopád v Yosemite Valley

Medveď v Lassen Volcanic NP

Mirror lake vo Washingtone

Krajina vo Washingtone

Radosť na hranici USA - Kanada
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krížovka

1. as     
tajni ky

ahostaj-   
nos , ne-   

všímavos

obuvnícke 
lepidlo     
(slang.)

severský  
morský    

vták

urobená   
z liesky

mocne  
zatriasol,   
zalomco-   

val
oddelilo   

prvú    
iastku    

z nie oho
rastlina    
na skal-    
nom po-   

vrchu
znak      
(odb.)     
sliedil,     
snoril

draním    
opotre-    

bujú

kozácky 
ná elník

pospevu-   
jú si       

prúdenie   
vody

pocítiš     
túžbu

klub    
atlétov     
lákal     

(hovor.)

výtok      
z ucha

severský   
cicavec    

orientálne  
jedlo

kamsi,     
niekam

Pavol     
(dom.)     
skratka 

metionínu

štvor ek   
(typ.)

druh   
lie iva     

poorieme

dakedy,   
vo akedy

praje, ži í  
burzový   
úradník,   
maklér

radikál  
kyseliny 
octovej

napl       
nábojom!

unesenie

staroveká  
zbra      

odroda ke- 
nel. uhlia

Pomôcky: 
otorea,    

pilaf, lumi-  
nál,senzál  

spojená    
s prosbou,  
úpenlivá

hrdina    
(bás.)     
repník,    

kvetiná

Žofia      
(dom.)     

olejnaté    
semená

výsledok   
pôsobenia

lebka      
(kniž.)     

druh ryby

preoble

zna ka    
titánu      
E V     

Púchova

2. as     
tajni ky !

lavokuavzýv

Pomôcky: 
taran, epi-  
lit, acetyl,  
kolm,kešu

Po prérii ide Indián so ženou                   
a nemôžu nájs  cestu. Ke  to trvá dlho 
žena mu hovorí:
- Vystre , možno nás niekto bude 
po u !
Indián vystrelí a idú alej. Po dlhšom 
ase žena hovorí zase:

- Vystre  ešte raz, možno nás niekto 
bude po u !
Indián opä  vystrelí a idú alej. Ke že 
sa už schy uje k ve eru, žena znova 
hovorí Indiánovi, aby vystrelil. Ten sa 
na u pozrie a hovorí:
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom
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VOĽNÉ 
PRACOVNÉ MIESTA 

(*mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 510 €,  
bonus za vzornú dochádzku, výkonový bonus a príplatok za prácu v noci)  

 
Pre prácu v trojzmennej prevádzke v Kolárove hľadáme do čistého a príjemného pracovného prostredia  

 

OPERÁTOROV VÝROBY  

Doprava zadarmo 
Mesačný Bonus 

za vzornú dochádzku 

V prípade záujmu nás navštívte!  

Pohovory máme  
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ  

o 8:00 na našej adrese. 

Pre viac informácií volajte  
035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719 

E-mail career@kssk.kroschu.com 

KROMBERG & Schubert s.r.o. 
Priemyselný areál 3206 
946 03 Kolárovo 

Nástupný plat do 700 €* 

Po skúšobnej dobe do 735 €*  

Po úplnom zaučení do 770 €* 

Stravné lístky v hodnote 
70€ za mesiac zdarma 

Mesačný Bonus 
za výkon a kvalitu 

Pravidelné  
zvyšovanie platov 

Podmienkou je  
 schopnosť pracovať v trojzmennej prevádzke v stoji 

 dobrý zrak, schopnosť rozlišovať farby  

 ochota pracovať 
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EDITORIÁL / SLUŽBY

hľadá pre Volkswagen
VYROBNÝCH PRACOVNÍKOV
základná mz stupný bonus 5
príspevok na ubytovanie, stravu a dopr

V prípade záujmu nás kontaktujte: 0902 918 362, 0918 351 574, praca@lutogroup.com 

*základná zložka 909€, nástupný bonus 300€ + 200€ 

možnosť nástupu IHNEĎ
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MUŽOV/ŽENY NA POZÍCIU

BALIČ/BALIČKA
�BALENIE ČASTÍ NÁBYTKU, PRÁCA V HALE�

�4,41€/HOD + 0,13€/HOD + 1,05€/HOD�
MIESTO PRÁCE: MALACKY

� MONTÁŽNIK 
�SKLADANIE SKRÍŇ, PRÁCA V HALE�

�650€ + 100€ + 50€ + 30€ + 15€ = 845€�

� ELEKTROMONTÁŽNIK §21 
�PRÁCA V HALE�

�704€ + 100€ + 50€ + 30€ + 15€ = 899€�
MIESTO PRÁCE: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

� BRÚSIČ �VÝROBA LOŽÍSK�
�3,76€/HOD + 0,55€/HOD + 0,08€/HOD + 1,05€/HOD�

MIESTO PRÁCE: KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
UBYTOVANIE ZDARMA.
Kontakt: 0918 493 960

mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME:
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prijme

Skladník 
(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

2800 EUR/mesačne Brutto

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 191
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Firma FORSE 

Mäsiar-pomocník 
(Rakúsko)

najlepšie ceny 
inzercie

INFO: 0907 779 018
kyselicova@regionpress.sk

www.regionpress.sk


