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Týždenne do 15 000 domácností

Pocta priateľstvu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

CIA
INZE7R79 018
0907

prijme do TPP aj živnostníkov

59-0168

my alebo toho, kto sa delí o bolesť a radosť s priateľom…“
Kto takého našiel, našiel poklad.
Slovo priateľ sa však u nás veľmi znehodnotilo. Za priateľa nás považujú,
ak máme vplyv na niečo – postavenie
či zisky, ak nás potrebujú, hoci len
na krátenie svojho inak nudného dlhého času. Ak sa staneme dočasnou
kratochvíľou na kohosi ceste k jeho
šťastiu. To naše, či už v podobe pohody
alebo aj nešťastia pre takýchto ľudí nie
je vôbec zaujímavé. Vraví sa, že lepšie
je mať čestných nepriateľov, od ktorých
viete, čo môžete čakať, ako bezcharakterných „priateľov“, ktorí vás podrazia
v momente, keď sa im to hodí. A vy už
nie ste súčasťou ich plánov.
Nuž, ak máte čo osláviť, oslávte radostne. Ak nie, aspoň si pripomeňte, že
nie každý so sladkými rečami a úsmevmi je váš priateľ. Povedzte si
to skôr, ako zažijete bolestivé sklamanie. Ospravedlnené trápne a egoisticky slovami toho, koho ste
za priateľa považovali
bez pochybovania
-„veď mám právo“.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

Taký zvláštny deň, s prazvláštnou
príchuťou, s pribúdajúcim vekom
skôr pachuťou. Deň najlepších
priateľov. Vo svete sa, zrejme aj tak
trošku pre častú falošnosť slova
priateľstvo, potichu pripomína 8.
júna.
Deň najlepších priateľov je dňom
oslavy pravého priateľstva. Počiatkom
bolo stretnutie asi štyridsiatich mladých ľudí v Richmonde v roku 2001,
ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Od
tohto dňa sa stretávajú ľudia každoročne v rôznych mestách, aby strávili
spolu spoločné chvíle a dôstojne si pripomenuli svoj vzťah.
Mať skutočného priateľa je veľkým
darom. Naozajstného priateľa, človeka, ktorý nás sprevádza skoro celým
životom. Takého, ktorý stojí pri nás v
dobrom aj v zlom, povzbudí a nezávidí, dopraje a veľa nežiada. Filozof
Aristoteles poukazuje na štyri znaky,
respektíve charakteristiky dokonalého priateľstva. Pojmom priateľ možno
podľa neho označiť toho, „kto chce a
robí dobro, alebo to, čo sa dobrom zdá,
kvôli priateľovej osobe, alebo ten, kto
chce aby priateľ bol a žil kvôli priateľovi…“ a ďalej toho, „kto zdieľa s nami
život a rozhoduje sa pre tie isté veci ako
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VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP
oceľového šrotu a farebných kovov

Komárno 0911 611 920

Veľký Meder

0911 611 923

STRECHYNA KĽÚČ
škridla výpredaj

3,50 €/m
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» „V hĺbke zimy som konečne pochopil, že vo mne
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Albert Camus, francúzsky
spisovateľ 1913 - 1960
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Bližšie informácie Vám poskytneme
Mobil: +421 911 419 389
Email: hesperuszemne@gmail.com
Web: http://www.hesperus.sk

45-0183

DISTRIBÚCIA (15.000 domácností)
Každý týždeň:
Komárno, Hurbanovo, Kolárovo

NEJDE VÁM
BIZNIS?

»

„V šťastí pamätaj na
nešťastie. V lete je dobré
pamätať na zimu a urobiť
si zásoby.“
Baltasar Gracián, španielsky jezuita a barokový prozaik a ﬁlozof 1601 - 1658

KONTAKTUJ
T

E NÁS

» „Zlý politik sľubuje úrodné leto - dobrý zariadi dostatok kombajnov.“
Pavel Kosorin, český humorista 1964

komarnansko@regionpress.sk
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

0907 779 018

» „Jún. Ako krásne spievajú topole, keď sa vzpierajú
vetru.“
Valeriu Butulescu, rumunský básnik, 1953

,

Velkosť L
ZARUČENE
SLOVENSKÉ

» „Koniec jedného leta
- Všetky moje myšlienky
odlietajú k nej ako vtáci na
juh. Ale tam je - sever.“
Gregor Peter, slovenský
básnik, prozaik, dramatik
a autor rozhlasových hier,
1944 - 2014

L méret garantáltan hazai

» „Letná noc. Slávik sa mi

Tojás L

Predajňa (Üzlet) :
Hradná 3, Komárno
- nákup za diskontné ceny pre všetkých
( diszkont árak mindenkinek )

www.nitrazdroj.sk

» „Láska má svoje zákony
rozvoja, svoje vekové obdobia, tak ako ľudský život.
Má svoju nádhernú jar, svoje horúce leto, nakoniec jeseň, ktorá pre jedných býva
teplá, svetlá a plodná, pre
iných chladná, sychravá a
neplodná.“
Vissarion Grigorjevič Bělinskij, ruský literárny kritik
1811 - 1848

Vajcia L

10ks (10 db)

0,95€
JC 0,10 € / ks (egységár 0,10€/db)

Bez ďalšej zlavy. Do vypredania zásob.
További engedmény nélkül a készlet erejéig.

zdá byť trochu rozladený.“
Valeriu Butulescu, rumunský básnik, 1953

»

„Leto je ako žena: má
niekoľko tvári a podôb, je
raﬁnovaná, nádherná, burcujúca, plná vôni, farieb a
slnka. Je len na nás, akú si
vyberieme.“
Marta Turisová, publicistka

Cena platí
» 30.
„Najbezohľadnejšie od1. 6. –halenia
6.sa2019
konajú každé
Az ár 2019. június 1.-től
leto naérvényes
plážach.“
június 30.-ig

Dobbertin Malte, ﬁnančné
analýzy, 1951

» redakcia
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Múzeum predstavuje platidlá
Výstava s názvom Od mešca k bankomatu
predstaví v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch dejiny peňazí na území Slovenska. Návštevníci múzea si budú môcť od 31. mája do 20.
júla pozrieť najstaršie mince i súčasné platidlá.
Expozícia je reinštaláciou výstavy z numizmatickej zbierky Tekovského múzea v Leviciach.
Doplnená je o výber predmincových platidiel z
fondu archeológie a predmetmi od súkromných
zberateľov. „V Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch bude prezentovaný výber najzaujímavejších
zbierkových predmetov a hromadných nálezov
z Levického okresu. Bude tu vystavená časť keltského pokladu z Levíc, ktorý patrí medzi najcennejšie nálezy uložené v múzeu. Ide o zlatý statér a
strieborné tetradrachmy, razené v 2. storočí pred
naším letopočtom. Ich výnimočnosť spočíva v
značke, ktorá bola akýmsi neskôr pridaným bezpečnostným prvkom, ktorý overoval ich pravosť,“
uviedla lektorka múzea Katarína Kovácsová.
Okrem tohto pokladu bude vystavený aj hromadný nález mincí zo Želiezoviec, Šaroviec
a Bátoviec. K zaujímavostiam patria aj razby
arpádovských panovníkov. „V zbierkach múzea sa nachádza okrem iných aj minca kráľa Štefana I., Ladislava I. a Belu IV. Vzácnym
kúskom je zlatý florén Mateja Korvína, razený
v kremnickej mincovni,“ povedala Kovácsová.
Ako pripomenula, produkcia kremnickej mincovne je v zbierkach bohato zastúpená najmä z
obdobia habsburskej dynastie. K najzaujímavejším súborom z obdobia panovania Habsburgovcov patria poklad mincí Leopolda I. zo Šaroviec
alebo vzácny toliar Ferdinanda II. z roku 1634,
ktorý bol vyrazený v Sedmohradsku. Množstvom
mincí bude zastúpená aj Mária Terézia, František I. alebo František Jozef. Medzi bankovkami
bude vystavený dvojgulden z roku 1800, ktorý
je najstaršou bankovkou v zbierkach múzea.
Na výstave budú vystavené aj mince a bankovky
Československej republiky, od jej vzniku až po rozpad. „Nevynechávame ani obdobie druhej svetovej
vojny a vojnovej Slovenskej republiky. Prezentácia
numizmatiky, samozrejme, zachytáva aj prechod z
korunovej meny na euro. Najmladšou mincou, prezentovanou na výstave, je 100-eurová zlatá minca k
400. výročiu korunovácie Ferdinanda II. v Bratislave, vydaná v roku 2018,“ skonštatovala Kovácsová.
Medzi exponátmi výstavy budú aj pamätné medaily. Raritou je renesančný falzifikát antického
medailónu alebo strieborná medaila Oslobodenia
Budína z roku 1686. „Prezentujeme aj súbor skúšobných odrazkov známeho tvorcu medailí a akademického sochára Ladislava Snopka. Výstavu
spestruje súbor pokladničiek, cechových truhlíc,
peňaženiek a drobností, v ktorých si ľudia skrývajú svoje poklady,“ dodala Kovácsová.
» TASR

AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC
JÚN V TEJTO LEKÁRNI

PLUS LEKÁREŇ HP TESCO
Bratislavská cesta 4018, 945 01 Komárno

+RQOFILKààMLHO>ȵLS>@FBàJIFBHLà800 g

ß-+1%ß+à!/ßà*0ʈà30 g ͬ

*F@OLSBK>Ià-)20à
60 + 30 tabliet ZADARMO

#Á ͮÁÄ D@

 àÒ

 àÒ

(!&,3ǳà!ß+

(!&,3ǳà!ß+

(!&,3ǳà!ß+

 àÒ

 ͽàÒ

 àÒ

Ə'*7 Í!'#47 Í&#+-0-'"7
)JBÁHͱ<BL>Áǽ:ƉDƥ<AÁ:ÁͱHM<AGMLƥ<AÁGlAÁKB:AGBL>
HͱÁNƥƉBNͱNͱFÁ=ͱHEGDMÁ&B<JͱN>G:EzÁ:E>;ͱ
&B<JͱN>G:EÁ)EMKzÁKÁͱ;K:AͱFÁFBDJͱGBRͱN:GcAͱ
=BͱKFƠGM ÁA>KH>JB=ƠGMÁ:Á:>K<ƠGM Á/ÁHͱGMD>
:CÁ&B<JͱN>G:EzÁÁ ÁͭÁL:;EB>LÁ3Ͱ+&(
R:Á ͮÁÄ Á3ȢȇFSLSȢàALMIKLH
ͭ

 ͽàÒ

120-12*'4-1ŴÍ-Í.-)-Ə)3
>H:GLA>GzÁ:J>Á&:KǽÁ)ͱFƞA:Á<AJƞGBǽÁ=>LKDƥÁ
R:=ͱƴ>DÁHJ>=ÁNRGBDͱFÁR:H:J>GƠG Á':ÁD:Ɖ=ͱ=>GGƣÁ
KL:JͱKLEBNͱKǽ Á,L:JƞÁK:Á:CÁͱÁHJKGcÁ;J:=:NDQÁG:FƞA:GcÁ
=ͱCƴ>GƠFÁBÁͱÁKM<AƣÁHͱDͱƉDMÁ<>E>CÁJͱ=BGQ Á/ÁHͱGMD>
:CÁ>H:GLA>GzÁ:J>Á&:KǽÁÁ@ÁR:Á ͮÁÄ

"LOFQEOF@FK à
20 tvrdých pastiliek



+2/,#ß+à-OBàABQF à100 ml

 àÒ

"-(ġ#,1)սÍ4ĈƏ'4

"GͱN:LƠNG>ÁREͱƉ>GB>ÁNQNBGMLcÁG:ÁRƞDE:=>ÁÁJͱDͱN
NƥKDMFMÁF:L>JKDcAͱÁFEB>D:ÁHJ>ÁHͱ=HͱJMÁBFMGBLQ
NƞƈAͱÁ=B>ǽ:ǽ: Á/BL:FƠGQÁ Á:ÁͰÁHJBKHB>N:CƣÁDÁKHJƞNG>CÁ
?MGD<BBÁBFMGBLGcAͱÁKQKLcFM ÁͰͱCƴ>GB>ÁC>ÁHJ>Á=ͱCƴ:LƞÁ
G:CE>HƈƠÁKHlKͱ;ÁNƥƉBNQ Á)ͱLJ:NBG:ÁG:ÁͱKͱ;BLGcÁNƥƉBNͱNcÁ
ƣƴ>EQ Á/B:<ÁBG?ͱJFƞ<BƠÁG:Áͱ;:Eͱ<AÁNƥJͱ;DͱN Á/ÁHͱGMD>Á:CÁ
J:=:Á'MLJBEͱGzÁ)JͱGMLJ:Áͭ  ͮÁÁ@ÁR:Á ͮÁÄ Á'MLJBEͱGzÁ
/:GBEE:Áͭ  ͮÁÁ@ÁR:Á ͮÁÄÁ:Á'MLJBEͱGzÁͬÁ ͱͱ=Á'B@AL
Á@ÁR:Á ͮÁÄ Á3ȢȇFSLSȢàALMIKLH

-E>OJ>QLKà$BOF>SFQà100 kapsúl

 àÒ

(!&,3ǳà!ß+

 ͽàÒ

 ͽàÒ

(!&,3ǳà!ß+

(!&,3ǳà!ß+

 àÒ

 ͽàÒ
BPSFgÍ@?JCLGCÍ
X?Í #30

-*#1ŴÍ&0"*
ͰͱJBLAJB<BGzÁ Á#>=BGcÁEͱDƞEG>ÁNͱǠGͱHJ>=:CGc
'-""(-"$.&ÁG:ÁLJAMÁKÁLJͱCBLƥFÁƣƴBGDͱF
+ƥ<AEͱÁLEFƠÁ;ͱE>Kǽ Á<B>E>G>Á;ͱCMC>ÁKÁ;:DLcJB:FB
:ÁEB>ƴBÁR:HƞE>GcÁAJ=Eͱ Á#>ÁNAͱ=GƥÁ:CÁHJ>Á=>LB
ͱ=ÁͬÁJͱDͱN Á%B>DÁG:ÁͱJƞEG>ÁHͱMƉBLB>

4'2*'2̤Í#,#0%'

-*#1ŴÍÍ&-0Ćġ)
Suspenzia pre deti od 3 mesiacov. Rýchla
:ÁƣƴBGGƞÁƣǠ:N:Áͱ=ÁAͱJƣƴDQÁ:Á;ͱE>KLB Á(;K:AMC>
=ƞNDͱN:<BMÁLJM;BƴDMÁHJ>ÁHJ>KGcÁ:ÁC>=Gͱ=M<Ac
=ƞNDͱN:GB> Á(;K:AMC>ÁB;MHJͱ?cG Á/ÁHͱGMD>
:CÁ'.+('zÁ)J>Á=>LBÁ#:Aͱ=: ÁÁFEÁR:Áͭ ͮÁÄ

3E>HƈMC>Á?QRB<DƣÁ:Á=Mƈ>NGƣÁDͱG=Ơ<BM ÁHlKͱ;ƠÁHJͱLB
ƣG:N>Á:ÁHͱ=HͱJMC>Á<>EDͱNƣÁNBL:EBLM Á/QNƞƉ>Gƞ
DͱF;BGƞ<B:ÁƈL:G=:J=BRͱN:GcAͱÁNƥǽ:ƉDM
RÁDͱJ>Ǫ:ÁNƈ>AͱC:ÁƉ>Gƈ>GM ÁNBL:FƠGͱN ÁFBG>JƞEͱN
:ÁKLͱHͱNƥ<AÁHJNDͱN Á/ÁHͱGMD>Á:CÁ)A:JF:LͱGz
>JB:NBLz ÁͭÁD:HKƣEÁR:Á ͮÁÄ Á3ȢȇFSLSȢàALMIKLH

VÝHODNÝ

VERNOSTNÝ SYSTÉM,
OKAMŽITÉ VÝRAZNÉ

ZĽAVY

ZĽAVA 4

€

PRI NÁKUPE PRODUKTOV
RADY PHOTODERM

Z DOPLATKOV AŽ
DO VÝŠKY

50%

AJ NA LIEKY NA VYSOKÝ
TLAK A CUKROVKU

AKCIA PLATÍ OD 1. 4. - 30. 6. 2019. AKCIA NEPLATÍ PRE BALÍČKY

0907 779 018
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politická inzercia / zamestnanie

Top 10 diét
Chyby vo výžive zohrávajú kľúčovú
úlohu pri vzniku väčšiny ochorení. Napriek tomu, že to vieme, je to veľmi častá
príčina a týka sa mnohých. Ľudia často
volajú po zázračnej všetko-zachraňujúcej diéte.
Každá nová správa o „zaručenej“ diéte
vyvolá takmer senzáciu na mnoho rokov.
Diéta Diamondovcov, Atkinsova, Rosedaleova, Dukanova, nordická, delená strava,
keto, paleto, raw, volumetrická, flexitariánska, tukožrútska, 16:8, 90-dňová, 5:2,
trojfarebná, ryžová, grapefruitová, podľa
krvných skupín, pôsty a hladovky ako súčasť stravovacieho plánu, ...
Ktorá je tá zázračná? Ktorá je liečebná?
Ktorá je zdravá? Odpoveď závisí vždy od
toho, kto ju chce dodržiavať a čo chce dosiahnuť – udržať si hmotnosť, alebo schudnúť, či mať svoje ochorenia pod kontrolou,
alebo predísť ochoreniam. A samozrejme
od pevnej vôle a vytrvalosti. Niektoré diéty
sú experimentom, niektoré experimentom
s vlastným zdravím. Niektoré sú určené iba
pre zdravých, iné majú liečebný charakter.
Niektoré sú vhodné na dlhodobé užívanie,
iné nie. Niektoré majú silné vedecké dôkazy, iné žiadne, alebo iba slabé. Niektoré sú
rokmi osvedčené, iné sú aktuálnym hitom.
Podstatou je, aby diéta
ɧREVDKRYDODYģHWN\SRWUHEQ«ŀLYLQ\
a stavebné látky
ɧGDODVDGOKRGRERGRGUŀLDYDħ
ɧERODYHGHFN\SRGORŀHQ£
ɧVWULNWQHDGOKRGRERQHY\QHFK£YDOD
niektoré skupiny potravín

ɧQH]DEHUDODYHĀDÏDVXQDSU¯SUDYX
alebo zháňanie surovín
Rebríček diét, ktorý zostavuje skupina
RGERUQ¯NRY QD Y¿ŀLYX D OHN£URY ģSHFLDOLzujúcich sa na cukrovku, zdravie srdca a
chudnutie, existuje v USA. Diéty sú vyhodnocované podľa výsledkov v siedmych rôznych kategóriách , hodnotia celkový efekt
na zdravie, jednoduchosť dodržiavania,
vplyvu na hmotnosť, vplyv na predchádzanie chronických ochorení srdca, ciev, vysokého krvného tlaku alebo vzniku cukrovky.
Poradie v jednotlivých kategóriách sa síce
PLHUQHPHQ¯DOHSR]RKĀDGQHQ¯YģHWN¿FK
NULW«UL¯SURVSHģQRVWLSUH]GUDYLHSRUDGLHY
Top 10 diét pre rok 2019 je:
1. Stredomorská diéta
2. DASH diéta
3. Flexiteriánska diéta
4.- 5. MIND diéta
4.- 5. WW diéta
6.- 7. diéta Mayo kliniky
6.- 7. Volumetrická diéta
8. TLC diéta
9.-10. Nordická diéta
9.-10. Ornishova diéta
Pre jednotlivca je z nich
¼VSHģQRX W£ NWRU¼ GRN£ŀH
dodržiavať dlhodobo, vyhovuje mu svojou skladbou,
SULMPHMX]DVYRMŀLYRWQ¿ģW¿O
a chráni ho pred vznikom
a rozvojom ochorení.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Potrebujeme reset a reštart I.
štát a politici nemajú vplyv. Politici
cez našich ľudí znefunkčnili štátne
kultúrne inštitúcie.

Je na Slovensku ešte možná náprava po rokoch hrubej devastácie základných civilizačných noriem a hodnôt?
Hviezdoslav v sa v jednej básni
pýta: Kto zapríčinil tento úpadok,
zosurovenie, zdivočenie mravov?
Ak na rovinu, tak poviem, že poliKultúra a kultúrnosť v politike. Je tici! Úpadok spôsobili politici, ktorí
to oxymoron? Protirečenie?
si osedlali demokraciu kadejakými
Tak, ako je protirečením výraz prívlastkami a ochromili nás cenzdravý nemocný, tak pre väčšinu na- tralizáciou. Po roku 1989 som si našich politikov sedí oxymoron bohatý ivne myslel, že už bude len lepšie.
chudák. Politici sú väčšinou tí bohatí Že múdri demokratickí politici sa
chudáci. Nie sú to nositelia kultúry o všetko postarajú, že bude dobre.
a kultúrnosti. Snažia sa o priazeň Mýlil som sa. Ukazuje sa, že sme sa
umelcov. Pritom na kultúru a kul- nechali učičíkať, uspať. Znehybnetúrnosť zvysoka kašľú. Ani jedna li sme a prenechali sme iniciatívu
vláda doteraz nepovažovala kultúru nehodným chytrákom, egoistom a
a vzdelanie za svoju prioritu. Doznie- politickým gaunerom, ktorí rátajú s
va boľševický koncept o základni a našou pasivitou, ľahostajnosťou, nenadstavbe. Najprv ekonomika, teda záujmom. Ktorí si našu slušnosť vyplné bachory a potom zábava. Za tú svetľujú ako slabosť. Ale
zábavu považujú naši politici akurát to je omyl. Potrebujeme
pretŕčanie sa na folklórnych festiva- reset a reštart. Potrebuloch, vernisážach a v Smotánke. Za jeme decentralizáciu.
tridsať rokov, napriek politikom, nie Dokončenie
ich zásluhou, a mimo dosahu politi- rozhovoru
kov, u nás predsa len zapustila kore- o týždeň
ne sloboda umeleckej tvorby. Svedčí ib
to o sile slobodného tvorivého ducha
tvorcov kultúry. Funguje to, na čo » Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

Niečo tu nesedí
Slovensko plné
kresťanov, ale kresťanské strany volí
len zanedbateľný
zlomok ľudí. Evidentne preto, lebo
si kresťanské strany
za 30 rokov vytvorili imidž, že by najradšej
len zakazovali, prikazovali a cez kukátko
do cudzej spálne nakúkali ... a tak zo 100
kresťanov na Slovensku len 6 volí kresťanskú stranu, 53 volí hocičo iné a 41 radšej
nevolí stranu žiadnu.
Tridsať rokov kresťanské strany robili politiku, ktorá bola úplne odtrhnutá
od života obyčajných ľudí. Bohužiaľ. Za
vrchol svojej akože kresťanskej politiky
považovali predloženie zákona o zákaze
interrupcii a raz aj s návrhom na väzenie
pre ženy za ne ... ale ani len zmienka o pomoci matkám, ktoré sa vyskytli v sociálnej
núdzi a na potrat zvažovali ísť, lebo svoje
dieťa, si uživiť netrúfli.
Rozhodli sme sa preto založiť „ODVÁŽNE - hnutie obyčajných kresťanov“,
ktorého cieľom nie je brať voličov KDH a
ani iných kresťanských strán. Práve naopak - chcem vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí tieto strany voliť nedokážu.
ODVÁŽNE - hnutie obyčajných kresťanov, ktoré spojí odvážnych ľudí, ktorí sa
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cítia obyčajnými, či nedokonalými kresťanmi. Ktorí až tak nederú kostolné lavice, ani
necítia potrebu rečniť o Bohu na uliciach.
Ktorí netrpia pocitom vyvolenosti či nadradenosti. Ktorým záleží na tom, aby sme sa
na Slovensku všetci cítili doma - bez ohľadu
na to, ktorej národnosti sme. Ktorým rovnako záleží na katolíkovi, protestantovi či
liberálovi. Ktorým záleží na chudobných,
chorých a slabých, lebo bohatí, zdraví a silní sa zaobídu aj bez našej pomoci. Chcem
spojiť kresťanov, pre ktorých nie je menejcennou rodinou slobodná či rozvedená
matka s dieťaťom. Kresťanov, ktorí evanjelium hlásajú radi skutkami, a nie rečami.
Poďte do toho! Ukážte, že obyčajní
kresťania môžu rozhodnúť voľby a pomôžu na Slovensku nastoliť toľko vytúženú
zmenu. My robíme pre
to gesto, aké nemá na
Slovensku obdobu dávame obyčajným
kresťanom k dispozícii polovičku miest
na našej kandidátke
a polovičku všetkých
peňazí. Jednoducho
ODVÁŽNE myslíme
VÁŽNE.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Prof. PhDr. Dušan Katuščák,
PhD. je univerzitný profesor. Popredný odborník, inovátor a vizionár v
oblasti informačnej vedy. Je rešpektovaný v domácom i medzinárodnom
meradle. Expert Európskej komisie
pre oblasť digital humanities. Ako
slovenský vlastenec je orientovaný
proeurópsky. Usiluje o napredovanie
Slovenska a o jeho vyrovnanie sa najvyspelejším krajinám Európy.
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Nenaleťte podvodníkom

Nestaňte sa bielym koňom!
Ktokoľvek sa môže stať obeťou nekalých praktík podvodníkov. Mali
by sme byť preto obozretní a dať
si pozor na to, komu poskytujeme
osobné údaje či číslo bankového
konta alebo platobnej karty.

Ak ste niekedy reagovali na inzerát,
ktorý sľuboval jednoduchý a rýchly zárobok a dokonca ste poskytli na tento
účel svoj bankový účet na príjem platieb
v rôznej výške od rôznych osôb, ktoré
vôbec nepoznáte, mohli ste si zarobiť
na poriadny problém. „Takýmto konaním sa pokojne môžete stať takzvaným
bielym koňom a váš účet sa môže stať
prietokovým účtom na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo financovanie terorizmu. Takéto konanie môže
mať dokonca trestnoprávne dôsledky,“
upozorňuje Národná banka Slovenska
na svojej webovej stránke.

Ako to funguje?

Človek, ktorý je nastrčený alebo použitý na páchanie trestnej činnosti, aby
sa tým zakryla osoba páchateľa, ktorá
má z tejto činnosti prospech, sa zvykne
označovať ako Biely kôň. Podvodníci ho
využívajú na pranie špinavých peňazí.
Ide o to, že sa vďaka tomu zlegalizujú peniaze pochádzajúce zo ziskov z trestnej
činnosti. Biely kôň poskytne svoj účet

Ponúkame zopár rád
na čo si dávať pozor

4
U2 7

8

ɧ9ŀLDGQRPSU¯SDGHQHNRPXQLNXMWHR
svojich finančných záležitostiach s neznámymi osobami, ktoré vás nútia poskytnúť vaše osobné údaje alebo ich od
vás požadujú pod sľubom odmeny.
ɧ6YRMHRVREQ«DҤQDQÏQ«¼GDMHVLG¶kladne chráňte.
ɧ 1HYVWXSXMWH GR YRSUHG SRQ¼NQXW¿FK
neštandardných zmluvných vzťahov s
osobami, ktoré nepoznáte.
ɧ 1HSRVN\WXMH VYRM ¼ÏHW QD SU¯MHP U¶]nych platieb od rôznych osôb a v rôznych výškach.
ɧ1HSRVN\WXMWHSU¯VWXSRY«¼GDMHNVYRMmu účtu.
ɧ 1HUHDJXMWH QD SRQXN\ NWRU« VĀXEXM¼

jednoduchý a rýchly zárobok za to, že
poskytnete číslo svojho bankového účtu
alebo fotokópiu svojho občianskeho
preukazu či pasu.
ɧ 1HUHJLVWUXMWH VD DNR SRGQLNDWHOLD DN
vás k tomu navádzajú osoby, ktoré nepoznáte.

800 eur. Nepýta sa pritom na číslo vášho
účtu, ale na údaje z bankomatovej karty.
Na takéto praktiky podvodníkov upozornila na svojej facebookovej stránke
Hoaxy a podvody Polícia Slovenskej
republiky. „Tieto údaje nikdy nikomu
nedávajte za žiadnych okolností!“ varuje polícia. Údaje z karty sa používajú
na platbu za služby ako ubytovanie, ale
Neposkytujte ani údaje
z bankomatovej karty
napríklad aj na uhradenie faktúr len cez
Polícia však upozorňuje aj na ďalšiu zabezpečené stránky.
z foriem podvodu, na ktorú môžu nepozorné či príliš dôverčivé osoby naletieť.
Informácie poskytlo oddelenie komuNa sociálnej sieti vás kontaktuje neznánikácie Národnej banky Slovenska a FB
ma osoba, ktorá sa vydáva za podnikastránka Hoaxy a podvody – Polícia SR
teľa a pre rôzne dôvody vám chce poslať Redakčne spracovala: Renáta Kopáčová
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Makrolon 7/16 bronz
16,20 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie

Frost 2/10 číra
9,91 €/m2 s DPH

polykarbonát
plexisklo
hliník
Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.polykarbonat.sk/akcia
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U

na príjem rôznych platieb od rôznych
neznámych osôb v rôznych výškach a
následne peniaze vyberie v hotovosti a odovzdá určenej osobe, prípadne
peniaze prevedie na ďalší účet patriaci
neznámej osobe. Každá banka venuje
pozornosť prebiehajúcim platobným
operáciám a pri podozrení na neobvyklé
transakcie upozorní políciu. Ak je pôvod
vašich finančných prostriedkov nejasný,
banka vám môže v krajnom prípade účet
zablokovať a následne vás môže kontaktovať aj polícia. Môžete sa tak nevedome
vystaviť trestnému stíhaniu.

6
krížovka s úsmevom
Krížovky
Colník podozrieva manželku z nevery,
tak sa vytratí z colnice a vyrazí domov.
Pred domom cudzie auto, doma nájde manželku
v posteli a na stole víno a dva poháre. Colník
prisko í ku skrini, otvorí ju a všade f ašky
zlé
alkoholu.
po asie
- Tak tu je to v poriadku!
Prisko í k posteli a z pod postele vytiahne kartóny
jemná
cigariet.
vlnená
- Tak tu je to tiež v poriadku!
tkanina
H adá alej a zrazu sa z perináka vysunie
stáva sa
stoeurová bankovka. Colník ju zoberie a hovorí:
redším
- Do perináka som sa už pozeral,...
patentný
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
gombík
vykríklo

lovek,
ktorý žije
v askéze

rímske
íslo 1001

strávili
(hovor.)

ž dka na
voze podopierajúca
rebriny

obšúchal

3. as
tajni ky

vonkajšia
as
hrdina
(bás.)

grécka
bohy a
pomsty

jed a
(bot.)

zam auala
skratka
laboratória
otesávajme

dopraví
do siete

požívaj
tekutinu
Stanislav
(dom.)

zna ka
piva
obli kový
kamienok

skratka
okultného
krvácania

neexistujeme
prenasledovalo

2. as
tajni ky

kopa, štós
Juliana
(dom.)

atestácia
zamaž
star. zn.
pre dekalúmen

vý ah
(hovor.)

záver
hudobnej
vety
(hud.)

okrídlený
tvor
(kniž.)
Pomôcky:
abies,
lift, rek,
liev

horský
su ový
prúd

slovesná
predpona
lesklý
náter

zohli
1. as
tajni ky

zna ka
pre yard
predložka
so 7. pád.

spôsobil
roz arovanie
starorímsky
úradník

Anastázia
(dom.)

ro né
obdobie

akým spôsobom?

www.scalpermedia.sk

?

Pomôcky:
tibet, sel,
Ate, coda,
nefrolit

www.facebook.com/krizovkysusmevom
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Lešenári
a stavbári pozor!

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

ponúkame celoročnú
prácu na turnusy
plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
cesta a bývanie ZADARMO

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

94-0078

33-0025

Kontaktujte nás:
distribucia.nz@regionpress.sk

www.facebook.com/alukogroup

0908 979 443

��
��������������������

BY
OPERÁTOR VÝRO
tto
ne
R/
EU
800 - 1000
�
��
��
��
��
tto
900 - 1100 EUR/ne
��
��
����������
11 EUR/hod.
�
����������������
nie)
va
tko
ští
u,
ar
tov
(príjem
delanie
vz
é
nutné stredoškolsk
tto
900 - 1100 EUR/ne
www.konstrukter.sk

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177

Tel.: 0908 914 180

0907 779 018

20

85-0005

Facebook: aiwsk

NAŠE NOVI

+421 907 780 698
+421 948 672 122

32-0063

www.aiw.sk

Nedostáva
te
pravidelne

Týždenníky siete REGIONPRESS sú
prvým regionálnym médiom, ktoré na
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia
pre svojich inzerentov splnenie všeobecných zákonných povinností.

OZVITE SA NÁM
Jarmila Kyselicová
kyselicova@regionpress.sk
0907 779 018
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85 0026

pre nepracujúcich dôchodcov !!
Pobyt trvá 7 dní / 6 nocí, zahŕňa
plnú penziu, 2 fakultatívne výlety
a bohatý Program !!
Cena je 178.- EUR
( 1 osoba a pobyt )
Voľné termíny: 11.8 – 17.8. | 17.8 – 23.8. |
25.8 – 31.8. | 1.9 – 7.9. | 15.9 – 21.9. |
22.9 – 28.9.2019 a neskôr
Rezervácie: 0918 591 942
recepcia@oravskahoraren.sk
www.oravskahoraren.sk
Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok, Zábava č. 396

27-0070

Dovolenka s dotáciou

Rekreačné poukazy
meníme na Vaše zdravie

V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH
/ VHODNÉ AJ AKO REKREÁČNY DOM /

Akciová
a
cena do konc0 €
29
septembra 1 osobu
e
pr
t
by
po
za
ití
Cena pri použ
rekreačného0 €
0,5
13
u
az
uk
po
za pobyt pre
1 osobu

Pobyt Zdravé leto
•
•
•
•
•

Facebook:

Rodinné domy - Bardejovské Kúpele

85-0169

www.domykupele.sk

Ubytovanie pre jednu osobu na 5 nocí
Polpenzia
Vstupná lekárska prehliadka
7x liečebná procedúra
5x neobmedzený vstup do vonkajších bazénov

044 43 92 828
kupele@kupele-lucky.sk

Prameň zdravia
na Liptove

85_0369

RODINNÉ DOMY

www.kupele-lucky.sk

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

tov
e
v
k
a
k
š
á
n
Do SR

terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

splátky od 149 €

splátky od 98 €

ej

ZĽAVY NA JÚN 35%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

KM19-23 strana-

63-0102

www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 350 €
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0917 110 990
www.kvetyvictor.sk

49-0070

v rámci cel

