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21. septemberr 1937 
bol vydaný román J. R. R. Tolkiena Hobbit
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Každý týždeň: Banská Štiavnica, 
Banská Belá, Štiavnické Bane, 
Žarnovica, Brehy, Hodruša - 
Hámre, Hronský Beňadik, Nová 
Baňa, Rudno nad Hronom, Te-
kovská Breznica, Veľká Lehota, 
Žiar nad Hronom, Bartošova Le-
hôtka, Dolná Trnávka, Hliník nad 
Hronom, Janova Lehota, Jastra-
bá, Kosorín, Kremnica, Lovča, 
Lovčica - Trubín, Lutila, Pitelová, 
Prestavlky, Sklené Teplice, Slaská, 
Stará Kremnička, Trnavá Hora, 
Vyhne, Hodruša - Hámre, Vyhne 
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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416
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Ide do tuhého, zúri druhá vlna, nákaz 
a obetí je viac, ako v marci a v apríli, 
keď mal každý - ako vravela moja sta-
rá mama - “scisknutú ric”.

Vtedy som iba zriedkavo videl nie-
koho vyjsť na ulicu bez rúška, to už 
naozaj musel byť “ignorant a vyvrheľ”. 
(Alebo človek s diagnózou, ktorá mu 
rúško neumožňovala nosiť.) Rukavice 
mal každý druhý a rabovanie obchodov 
sa dialo organizovane, päť zákazníkov 
v dedinskom obchode a ostatní vonku. 
Mimochodom, ako mole? Darí sa im? Že 
pozdravujem!

Minulú nedeľu istá súkromná tele-
vízia zverejnila prieskum Focusu, z kto-
rého bolo úplne zjavné, z akých táborov 
a z prostredia akých hodnôt sa grupujú 
odmietači rúšok. Bol to argument nad 
všetky argumenty a iba potvrdil to, čo si 
väčšina spoločnosti iba myslela a o čom 
bola presvedčená. Ten prieskum teda 
neprekvapil, ale mimoriadne pomohol. 
Zorientovať sa v tom, kto je teraz, počas 
druhej vlny - kto.

Kto myslí na seba, na svoje pohod-
lie, kto nie je zodpovedný, kto ignoruje 
pravidlá a nariadenia. Naopak, podľa 
rúšok na tvárach možno poznať doteraz 
mnohých nepoznaných ohľaduplných, 
zodpovedných, mysliacich na iných, 
nielen na svoje ja a takzvané svoje “prá-
va”. Mimochodom, ak si zlomíte nohu a 
lekári vám ju dajú do sadry, tiež porušili 
vaše ľudské práva? Alebo keď sa v aute 

zapnete do bezpečnostných pásov, tiež 
niekto obmedzil vašu slobodu?

Zrazu sa vynorilo toľko bojovníkov 
za ľudské práva, že ak by čo len ústa otvo-
rili počas uplynulých tridsiatich rokov, 
žijeme si v rajskej demokracii. Kde boli 
doteraz? Kedy sa ozývali keď zo zamest-
nania vyhadzovali “naši” šéfovia stra-
nícky nepohodlných zamestnancov? Kde 
boli všetci tí “slobodumilujúci”, keď sa k 
moci dostávali režimy, po ktorých nám tu 
zostali iba každodenné zatýkania zločin-
cov Národnou kriminálnou agentúrou? 
Vlastne, ani sa netreba pýtať, odpovede 
dal spomínaný prieskum Focusu.

Mimochodom, ak už ide o ľudské 
práva - moje základné ľudské právo je 
právo na zdravie. A budem si vyžadovať 
jeho plnenie hoci aj sankcionovaním ne-
dodržiavania opatrení, ktoré mi to právo 
majú zabezpečiť v praxi. A treba sa poďa-
kovať polícii, ktorá pokutuje tých, ktorí 
ignorujú spoločensky záväzné pravidlá, 
ako aj mladíkovi na benzínke, ktorý jed-
nou ranou poslal k zemi ignoranta, ktorý 
sa fyzicky oboril na pumpárku len preto, 
že ho požiadala, aby si nasa-
dil rúško. Toto sú hrdino-
via týchto dní.

Inak, pokojne tie rúš-
ka nenoste, aspoň už z 
diaľky vidno, kto je kto.

S pozdravom

Masky nás demaskovali

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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»Dám do nájmu 1izb byt v 
NB. 0948480309
»Ponúkam do prenájmu 4. 
izb. byt kompletne zariade-
ní v Žiari nad Hronom. Tel.: 
0907 877 860

»KTO OPRAVÍ KOMÍN TREBA 
POL ROZOBRAŤ A DOLOŽIŤ 
NEREZ 0904609999

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera ZH medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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, ZH zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Začiatkom roka 2020 sa stal zázrak. Päť 
percent sa zmenilo na dvadsaťpäť. Oby-
čajní ľudia získali neobyčajnú príleži-
tosť zmeniť krajinu. Zároveň sa vysta-
vili aj obrovskému pokušeniu vytvoriť 
si závislosť na moci, peniazoch, pýche 
a sláve. 

Zostanú títo ľudia obyčajní a nezávis-
lí? Nerobme si ilúzie. Je to štandardná vzor-
ka slovenského národa. Sú medzi nimi 
schopní aj neschopní, poctiví aj nepoctiví. 
Zakúšajú, ako chutí moc. Komicky pôsobí 
snaha niektorých zapáčiť sa novinárom. 
Namiesto mena sa začínajú oslovovať 
funkciou, učia sa používať majáky na au-
tách a niektorí obyčajní ľudia prejavujú až 
neobyčajnú nekompetentnosť. 

Majú okolo seba rôznych prikyvova-
čov, lobistov zo zahraničných firiem a na-
šepkávačov, ktorí ich postupne zbavujú 
zdravého rozumu a oddeľujú od reality - 
aby z nich urobili figúrky, aké sme tu videli 
v ostatných desaťročiach dosť. 

Verím v zázraky. Tak ako sa päť per-
cent zmenilo na dvadsaťpäť, môže si kritic-
ké množstvo obyčajných ľudí zachovať ne-
závislosť na všetkých pokušeniach, ktoré 
sú okolo nich. Tak ako Boží Syn, pokúšaný 
diablom na púšti.

Toto je vážna hra. Začali sa prerušovať 

roky budované peňazovody na rozkrá-
danie štátu. Mnohým mafiánom a oligar-
chom hrozí, že im vyschnú zdroje. Keď ne-
pomáhajú dohody cez peniaze, prichádza 
očierňovanie ľudí, vyrábanie káuz a tvrdé 
vyhrážky. 

Čo by mohlo pomôcť? Keď Pán uro-
bil z päťky dvadsaťpäť, možno má s nimi 
svoj plán a zachová im cit, zdravý rozum 
a odvahu. Možno by sme im mali dávať 
aj spätné väzby a informácie z reálneho 
života. Dúfajme, že sa k nim dostanú cez 
ochranný val tých, ktorí ich chcú zbaviť 
obyčajnosti a nezávislosti. Mali by sa spo-
lu viac stretávať, rozprávať, budovať dôve-
ru a súdržnosť. Starostlivo vyberať ľudí vo 
svojom okolí a vytrvalo čistiť chliev, ktorý 
prebrali. Na Slovensku stále vládne SMER 
a ich ľudia. Máme tu „pekelné stroje“ na 
kradnutie. Budovali ich od deväťdesiatych 
rokov. Toto je práca pre 
tvrdých chlapov, nie 
pre usmievavých mi-
nistrov s peknými 
rečami. Obyčajní a 
nezávislí musia byť aj 
tvrdí a nekompro-
misní. Držme 
im palce.

Obyčajní a nezávislí

» Ján Košturiak
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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September, krásny, z astronomic-
kého hľadiska vlastne ešte letný 
mesiac, máva pekné počasie s prí-
jemnými teplotami. Do konca sezó-
ny, ktorú fakticky ukončia až prvé 
mrazíky, zostáva ešte niekoľko týž-
dňov, a tak sa môžete ešte vypraviť 
do obchodu aj pre nejaké semienka.

Ešte v septembri môžete vysiať 
reďkovky. Výsev šalátu je už časovo 
na hrane, ale ak sa poponáhľate, určite 
niečo zožnete. Skôr než klasické hlávky 
ale budete žať voľné listy. 

Skleník sa v septembri oplatí dvoj-
násobne. Pokiaľ nie je cez deň vonku 
teplo, v chránenom priestore budú se-
mienka dobre vzchádzať a pôda výraz-
ne nevychladne ani cez noc. Skleník 
alebo fóliovník tak rastlinám daruje 
navyše ešte aspoň tri týždne. Skoro 
rovnako dobre ako skleník však poslú-
ži aj priestrannejšií prenosný kryt, kto-
rý položíte na vysiaty záhon.

Nastáva aj doba pre výsevy druhov 
k skorému jarnému zberu. Vysievajte 
hlavne listovú zeleninu. Pozor, cesnak 
ešte nevysádzajte. Pôda je zatiaľ príliš 
teplá, a buď by vám strúčiky stihli do 
zimy vyrašiť, alebo by v teplej a vlhkej 
pôde zhnili.

Osobitnú pozornosť venujte dru-
hom, ktoré zostávajú na záhonoch až 
do jari - teda póru, kelu kučeravému a 
ružičkovému kelu. Rastliny priebežne 
prezerajte, zbavujte ich slimákov, hú-
seníc a žltých listov. Slabšie rastliny 
prednostne spracujte, aby na záhonoch 
zostali len tie najsilnejšie. V pôde zo-
stáva tiež koreňová zelenina na zimné 
uskladnenie, pokiaľ nie je napadnutá 
hlodavcami. Pokojne na ňu preto ešte 
na mesiac zabudnite, kým nedorastie a 
nevyzreje. Žiadnu zeleninu už netreba 
prihnojovať, je ale nutná zálievka. Ne-
musí byť každodenná.

Dopredu si pripravte dostatočnú 
zásobu nádob, debničiek aj menoviek, 
zeleninu už pri zbere trieďte na kvalit-
nejšie kusy a ostatné a vyberte si na to 
pekný deň so suchým počasím. 

Práce v záhrade v septembri

» red
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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20948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY



ZH 20-38 strana_ 6

naša bezpečnosť / služby Najčítanejšie regionálne noviny
6

V 40 percentách prípadov bolo po-
rušenie zákona riešené pokutou 
alebo pokarhaním a 22 percent bolo 
odložených.

Polícia v súvislosti s pandémiou 
nového koronavírusu evidovala do 
konca augusta 3687 priestupkov, ktoré 
sa týkajú porušenia nariadenej karan-
tény, povinnosti nosiť rúško a zákazu 
otvorenia prevádzok. Najviac priestup-
kov, 711, bolo zistených v Košickom kra-
ji a najviac porušení povinností nosiť 
rúško sa objavilo v Žilinskom kraji, a to 
425. Polícia celkovo zaevidovala 9855 
udalostí. TASR o tom informovala ria-
diteľka tlačového odboru Ministerstva 
vnútra SR Barbara Túrosová.

Ako ďalej informovala, okresné 
úrady na Slovensku evidujú prostred-
níctvom odborov krízového riadenia 
506 priestupkov, z ktorých 478 bolo vy-
riešených. Po preverení okolností treti-
nu postúpili regionálnemu úradu verej-
ného zdravotníctva. Ukázalo sa, že išlo 
o konanie posudzované podľa zákona 
o ochrane, podpore a rozvoji vereného 
zdravia. V 40 percentách prípadov bolo 
porušenie zákona riešené pokutou 
alebo pokarhaním a 22 percent bolo 
odložených. Ostatné skutky sú ešte v 
riešení. Najviac priestupkov bolo zae-
vidovaných v Trnavskom kraji, a to 117.

„Treba si uvedomiť, že nám v žiad-

nom prípade nejde o zbieranie pokút. 
Opatrenia majú chrániť nás všetkých a 
nosenie rúška je to najmenej, čo môže-
me jeden pre druhého urobiť,“ uviedol 
minister vnútra Roman Mikulec.

Okresné úrady, ale i polícia od vy-
hlásenia mimoriadnej situácie každý 
deň riešia priestupky a preverujú po-
dozrenia z priestupkov spáchaných v 
súvislosti s opatreniami vydanými Úra-
dom verejného zdravotníctva SR. Tých 
sa dopustili tí, ktorí počas mimoriadnej 
situácie neuposlúchli výzvy a pokyny 
inštitúcií, ktoré boli vydané v súvislosti 
s plnením zákona o civilnej ochrane. 
„Za takýto priestupok môže byť počas 
mimoriadnej situácie uložená pokuta 
až do 1659 eur, v blokovom konaní do 
1000 eur,“ spresnila Túrosová.

Polícia eviduje vyše 3500 priestupkov 
v porušení pandemických opatrení

» red

63
-0
04
5

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 9. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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Neznie vám to akosi tak - prázdno? 
Nie sú to iba také sporadické zvola-
nia zúfalcov, na ktorých aj tak kaž-
dý v zásade iba kašle?

Videl niekto z vás člena sláčikové-
ho kvarteta blokovať pomalou jazdou 
diaľnicu s dodávkou kotlebovcov vo 
vedľajšom jazdnom pruhu? Videl nie-
kto z vás tympánistu symfonického 
orchestra hulákať na hraničnom prie-
chode? A že by ho s jeho nástrojom bolo 
počuť! Videl niekto z vás napríklad 
- hercov činohry národného divadla 
večer čo večer v správach nariekať, že 
oni ešte nedostali pandemické odme-
ny? Alebo - z tej amatérskejšej strany 
- nejakých divadelných ochotníkov 
kráčať v šíku ulicami hlavného mesta 
a hulákať do megafónov, že potrebujú 
pomoc? Zakladať asociácie - ako zdru-
ženie prevádzkovateľov aquaparkov a 
z ich pozície sa vyhrážať vláde? Veľmi 
bizarné predstavy.

Možno aj preto nikoho nezaují-
majú. Burčiak má svoje dni burčiaka, 
vinobrania a kolotoče počas nich síce 
oficiálne nebudú, ale neoficiálne aj 
tak budú, akurát starčekov uzavrieme 
v ich domovoch a umelcov izolujeme 
od tých, ktorí odmietajú nosiť rúška 
a roznášajú nákazu. Aby sa náhodou 
tým roznášačom niečo nestalo. Čo tam 
po umelcoch, čo tam po starkých, kto-
rých v nemocniciach nesmú navštíviť 
najbližší, čo tam po umeleckých súbo-

roch, ktoré smú svoju produkciu pred-
vádzať pred päťdesiatimi divákmi?

Do lietadla sa pokojne môže narvať 
na desať hodín aj dvestovka pasažie-
rov, do desať krát priestorovo väčšej 
koncertnej a tak isto klimatizovanej 
sály na dve hodiny iba päťdesiatka di-
vákov. Kde má toto základ, logiku, kde 
to má svoju rozumnú podstatu?

Držíme sa zásady, že dáme iba 
tomu, čo kričí? Kto má najviac roztvo-
rený zobák? Pardon, nie je to až nesku-
točne animálne primitívne? Energia, 
akú vynakladáme na pomoc “kultúre” 
- v úvodzovkách nie dehonestujúco, ale 
preto, že je to nesmierne široká oblasť 
spoločenského života, to je energia let-
ného vánku, ktorý nezdvihne ani len 
opadnutý list z brezy.

Je potešiteľné a chvályhodné, že 
ministerka kultúry už rokovala s mi-
nistrom financií. Ale žiada sa pripome-
núť členom krízového štábu a všetkým 
tým, v moci ktorých sú obmedzujúce 
pandemické nariadenia - zastavte sa 
už! Prečo radšej nenariadite povin-
nosť rúšok ako vo všetkých okolitých 
krajinách? Nemáte odvahu? Bojíte sa 
o nejakú politickú popularitu? Ak zlik-
vidujeme kultúru, zničíme aj posledné 
zvyšky kultúrnosti. Že by fakt o toto 
niekomu u nás išlo zámerne? Tak sa to 
aspoň javí.

Zachráňme kultúru!

» ib

19. september 1848      
vypuknutie prvého Slovenského povstania, vyhlásenie Slovenskej 
národnej rady a jej zasadanie v dome pani Kolényovej v Myjave

Výročia a udalosti 22. september 1818
bulou rímskeho pápeža Pia VII. Relata Semper bola kanonicky zria-
dená Prešovská eparchia

Výročia a udalosti
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Losos
• fileta s kožou
• bez kostí

129

-35%
cena za 100 g

1.99

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Kur�a a 2 kuracie štvrte 149

-42%
cena za 1 kg

2.59

CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

Makrela   
• filety
• rôzne druhy 089

-31%

(100 g = 
0,87/1,05/PP)

170 g

1.29

Chery paradajky stapcové 109

-39%

(1 kg = 3,63)

300 g balenie

1.79

039

Supercena
1 l

Trvanlivé mlieko
• 1,5 % tuku

Instantá káva   
• 100% Robusta

249

-37%

(100 g = 1,25)

200 g

3.99

099

-37%
kg

1.59

Jablká Golden Delicious
• nový zber

 

u nás s nemuste 
vybera� medz

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD NEDELE 20. 9. 

Ponuka tovaru platí od 20. 9. do 26. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 8. 9. 2020.
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35 % 
alkoholu

999

-44%

(1 l = 14,27)

0,7 l

17.99*

rôzne druhy

069

-22%

(100 g = 0,35)

200 g

0.89

045

-23%

(1 l = 0,30)

1,5 l

0.59

Magnesia   
• perlvá/jemne perlvá

Tvaroh 
hrudkovitý
• jemný

077

-40%

(1 kg = 3,08)

250 g

1.29*

Jogurt Klasik
• rôzne druhy 019

-20%

(100 g = 0,15)

125 g

0.24*

Uriner
• multipack

399

Supercena

(1 l = 1,00)

8 x 0,5 l = 4 l

Aviváž Suprême   
• rôzne druhy

259

Supercena

(1 l = 2,16
1 pranie = 0,05)

1,2 l

rôzne druhyrôzne druhy

( 00kg  3,08)

Prací gél   
• v ponuke 

aj Prac 
prášok 
3,51 kg za 
7,99 €

60 
praní

48 
praní

799

-42%

(1 l = 2,66
1 pranie = 0,13)

3 l

13.99*

Crème Brûlée 159

Supercena

(100 g = 0,80)

2 x 100 g = 200 g

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY

20. - 26. SEPTEMBRA

Ponuka tovaru platí od 20. 9. do 26. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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06:00 Teleráno 08:25 Záme-
na manželiek 09:45 Oteckovia 10:45 Rodinné 
prípady 11:40 Kobra 11 13:45 FARMA 16:00 Rodin-
né prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Pán profesor - NOVÉ ČASTI Rodinný komediálny 
seriál MN 12 (SR) 2020 T. Maštalír, G. Marcinková, 
R. Luknár 21:40 FARMA 22:55 Horná Dolná 00:10 
Kobra 11 02:15 FARMA 03:15 Čierny zoznam 04:55 
TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:35 PRESTRETÉ 49,50 10:40 SÚDNA SIEŇ: 
Nie som Monk 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP 
STAR 13:00 Hoď svišťom 10 13:40 INKOGNITO 14:50 
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 16:30 PRESTRETÉ 51 
17:30 NOVINY 18:00 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO 
TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 
21:40 INKOGNITO 23:00 HESLO 23:50 Vražedné 
čísla III. 21 00:50 INKOGNITO 01:55 KRIMI 02:25 
SÚDNA SIEŇ 03:15 Kutyil s.r.o. 9 

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:45 Doktor z hôr 09:35 
Derrick 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky 
klub 13:55 Folklorika 14:25 Bláznivo zamilova-
ní 15:30 Občan za dverami 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 S chuťou 
Toskánska 22:00 Reportéri 22:50 Strážmajster 
Topinka 23:40 Derrick 00:45 Bláznivo zamilovaní 
01:40 S chuťou Toskánska 03:10 Správy RTVS „N“ 
04:00 Svet z vtáčej perspektívy 

06:00 Teleráno 08:25 Svokra 
09:40 Oteckovia 10:40 Rodinné prípady 11:40 
Kobra 11 13:50 FARMA 15:00 Policajné prípady 
16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE 
NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TE-
LEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 Sestričky Seriál o hrdinkách s jedi-
nečným poslaním MN 15 (SR) 2020 K. Svarinská, 
D. Košická, A. Vargová 21:40 FARMA 23:00 Pán 
profesor 00:10 Kobra 11 01:10 FARMA 02:20 Čierny 
zoznam 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:35 PRESTRETÉ 51 09:45 SÚDNA SIEŇ 10:50 
SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 
13:00 Hoď svišťom 11 13:40 NOVÝ ŽIVOT II. 14:50 
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 16:30 PRESTRETÉ 
52 17:30 NOVINY 18:00 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE 
AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 NOVÝ ŽI-
VOT II. 21:40 9-1-1 I. 3 22:35 NAJHĽADANEJŠÍ 12 
23:35 Vražedné čísla III. 22 00:25 NOVÝ ŽIVOT II. 
01:30 KRIMI 02:00 NOVINY TV JOJ 

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:45 Doktor z hôr 09:35 
Derrick 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky 
klub 13:55 Folklorika 14:25 Bláznivo zamilo-
vaní 15:35 Svet v obrazoch 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 Teória tigra 
22:35 Volali ju Ruby 00:10 Derrick 01:10 Bláznivo 
zamilovaní 02:05 Slovensko v obrazoch 02:30 
Správy RTVS „N“ 03:20 Svet z vtáčej perspektívy 
03:45 Správy RTVS „N“  

06:00 Teleráno 08:25 Záme-
na manželiek 09:40 Oteckovia 10:45 Rodinné 
prípady 11:45 Kobra 11 13:50 FARMA 14:50 Poli-
cajné prípady 15:55 Rodinné prípady 16:55 Objav 
Slovensko 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Extrémne premeny Slovensko - Druhá šanca na 
život 22:20 FARMA 23:20 Kobra 11 00:20 Policaj-
né prípady 01:20 FARMA 02:20 Čierny zoznam 
04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:35 PRESTRETÉ 52 09:45 SÚDNA SIEŇ 
10:50 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 12:50 Hoď svišťom 12 13:30 INKOGNITO 
14:50 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 16:30 PRE-
STRETÉ 53 17:30 NOVINY 18:00 MOJA MAMA VARÍ 
LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
PRÁZDNINY IV. 4 21:40 DELUKSE 3 22:50 VIP Ná-
kupné maniačky s Norou Mojsejovou 7 00:15 
Vražedné čísla III. 23 01:05 PRÁZDNINY IV. 4 

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:45 Doktor z hôr 09:35 
Derrick 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky 
klub 13:55 Folklorika 14:20 Bláznivo zamilovaní 
15:30 Postav dom, zasaď strom 16:25 Na cestách 
17:00 Horskí záchranári 17:45 Duel 18:15 5 proti 
5 19:00 Správy RTVS 20:30 Vraždy v Le Havre 
22:25 Spiaci agenti 23:20 Ponorka 00:20 Derrick 
01:20 Vraždy v Le Havre 02:55 Autosalón 03:20 
Správy RTVS „N“ 04:10 Na cestách 04:40 Správy 
RTVS „N“  

06:00 Teleráno 08:25 Ex-
trémne premeny Slovensko - Druhá šanca na 
život 09:55 Oteckovia 10:55 Rodinné prípady 
11:55 Kobra 11 14:00 FARMA 14:55 Policajné prípa-
dy 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE 
NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELE-
VÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 Horná Dolná Komediálny seriál 
MN 12 (SR) 2020 21:40 FARMA 23:00 Sestričky III. 
00:10 Kobra 11 01:15 FARMA 02:25 Čierny zoznam 
04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:35 PRESTRETÉ 53 09:45 SÚDNA SIEŇ 
10:50 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 
TOP STAR 13:00 Hoď svišťom 13 13:40 NOVÝ ŽIVOT 
II. 14:50 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 16:30 PRE-
STRETÉ 54 17:30 NOVINY 18:00 MOJA MAMA VARÍ 
LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
NOVÝ ŽIVOT II. 21:40 NA HRANE 22:20 SEDEM 
23:20 Vražedné čísla III. 24 00:20 NOVÝ ŽIVOT II. 
01:20 KRIMI 01:50 NOVINY TV JOJ 

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:45 Horskí záchraná-
ri 09:35 Derrick 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 
Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:20 Bláznivo 
zamilovaní 15:35 Slovensko v obrazoch 16:25 Na 
cestách 17:00 Horskí záchranári 17:45 Duel 18:15 
5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 
21:30 Cestou necestou - špeciál 22:25 Bremeno 
sveta 00:05 Derrick 01:10 Spiaci agenti 02:00 
Ponorka 03:05 Svet v obrazoch 03:25 Správy 
RTVS „N“

PONDELOK 21.9.2020
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 22.9.2020 STREDA 23.9.2020 ŠTVRTOK 24.9.2020

06:00 Teleráno 08:25 Varte s 
nami 08:45 Zámena manželiek 10:00 Oteckovia 
11:00 Rodinné prípady 12:00 Kobra 11 14:00 FAR-
MA 15:00 Policajné 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 FARMA 
Mesto vs. Dedina, kto z farmárov získa výhru 75 
000 €? MN 12 23:00 Kobra 11 Kriminálny seriál 
MN 12 (Nemecko) 2012 01:00 FARMA 03:15 Čierny 
zoznam 04:50 Rodinné prípady  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:35 PRESTRETÉ 54 09:45 SÚDNA SIEŇ 
10:50 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 
TOP STAR 13:00 Hoď svišťom 14 13:35 DELUKSE 3 
14:50 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 16:30 PRE-
STRETÉ 55 17:30 NOVINY 18:00 MOJA MAMA VARÍ 
LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
Tiché miesto 22:35 Hitman: Agent 47 00:45 John 
Stratton: V prvej línii 02:45 Taxi 121 04:10 KRIMI 
04:40 NOVINY TV JOJ  

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:45 Horskí záchraná-
ri 09:35 Derrick 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 
Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Bláznivo 
zamilovaní 15:35 Svetové dedičstvo UNESCO na 
Slovensku 16:25 Na cestách 16:55 Horskí záchra-
nári 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Milujem Slovensko 22:05 S úsmevom po 
Slovensku 23:05 Sto dní v Palerme 00:45 Derrick 
01:40 Bláznivo zamilovaní 02:40 Sto dní v Paler-
me 04:15 Tajomstvo mojej kuchyne 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Objav Slovensko 07:10 Priatelia Toma a 
Jerryho 07:35 City Adventures 07:55 Ako prežiť 
strednú 10:00 Charlieho anjeli 2: Na plný plyn 
12:10 Policajná akadémia 4 13:55 2 na 1 16:10 
Miss špeciálny agent 18:20 Smotánka 19:00 TE-
LEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 Anna Akčný film MN 15 (Francúz-
sko) 2018 C. Murphyová, H. Mirrenová, L. Evans, 
S. Lussová, E. Lampaert. 23:05 V oku hurikánu 
01:10 Anna 03:20 Charlieho anjeli 2: Na plný plyn  

05:30 Prvé oddelenie 15,16 
06:15 NOVINY TV JOJ 07:05 KRIMI 07:35 NOVINY 
TV JOJ 08:25 Labková patrola II. 3 08:55 Spon-
geBob SquarePants 6 09:25 NAŠI IV. 9 10:00 
PRÁZDNINY IV. 4 11:00 MILÁČIKOVO 10 11:35 VIP 
Nákupné maniačky s Norou Mojsejovou 7 13:05 
ZLATÁ MASKA 15:05 Woody Woodpecker 17:10 
Prázdniny Mr. Beana 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY 
TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 
20:35 Polnočná láska 22:35 Hellboy: Kráľovná 
krvi 01:20 Grandhotel Budapešť 03:20 Odpojiť  

05:25 Správy RTVS „N“ 06:40 
Kniha džunglí 07:20 Včielka Maja 07:45 Lassie 
08:35 Smajlíkovci 09:15 Daj si čas 09:45 Merlin 
10:40 On air 11:05 Záhady tela 12:05 Milujem Slo-
vensko 13:45 Pýcha a predsudok 15:35 Bremeno 
sveta 17:15 KULTÚRA.SK 17:50 Cestou necestou 
18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Záhady tela 21:25 Neskoro večer 
22:20 Mafia zabíja len v lete 23:20 Pýcha a pred-
sudok 01:00 Nočný trezor 02:25 Mafia zabíja len 
v lete 03:25 Merlin 04:10 On air 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Scooby-Doo a démon na pretekoch 08:40 
City Adventures 09:00 Policajná akadémia 4 
10:50 Rýchlo a zbesilo: Tokijská jazda 13:00 Na 
telo 13:50 V oku hurikánu 16:35 Pán profesor 
17:40 Horná Dolná 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
2 na 1 Zábavná šou Adely Vinczeovej a Dana 
Dangla. MN 12 22:35 Metanol 02:35 Rýchlo a 
zbesilo: Tokijská jazda 04:10 Policajné prípady 
04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:30 NOVINY TV JOJ 06:10 
KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:35 Woody Wood-
pecker 09:30 Prázdniny Mr. Beana 11:20 Siedmy 
syn 13:35 Polnočná láska 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 
16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ZLATÁ MASKA Sloven-
ská hudobno-zábavná šou. MN 12 2020 Jiřina 
Bohdalová, Michal Hudák, Jakub Prachař a Libor 
Bouček 22:30 Šéfka 00:30 Hellboy: Kráľovná krvi 
03:00 Ave, Caesar!  

05:00 Správy RTVS „N“ 06:20 
Posledná v abecede 08:00 Včielka Maja 08:25 
Lassie 09:40 Autosalón 10:05 Na strechách 
miest 11:00 Slovensko v obrazoch 11:55 O 5 mi-
nút 12 „N“ 13:05 Občan za dverami 13:40 Poirot: 
Dobrodružstvo lacného bytu 14:30 Zlaté časy 
15:45 Dobrodružstvá rabína Jakoba 17:40 Hurá 
do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 
Správy RTVS „N“ 20:30 Aenne Burdová - vzory 
sily 23:30 Poirot: Dobrodružstvo lacného bytu 
00:20 Dobrodružstvá rabína Jakoba 

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 25.9.2020 SOBOTA 26.9.2020 NEDEĽA 27.9.2020
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

26.9.2020 
20:30 

ANNA
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Mesiac a niekoľko dní zostáva do 
zmeny letného času na zimný. 25. 
októbra 2020 čas zmeníme z 3:00 
na 2:00. A to malo byť naposledy, čo 
prestavujeme hodiny. Lenže...

Európska komisia sa nijako nehr-
nie do toho, aby prijala konečné roz-
hodnutie. Smernicu stále ešte musí 
schváliť Rada Európskej únie, ktorá sa 
k tomu takmer za rok a pol nedostala. 
Najskôr za to snáď aj mohli objektívne 
dôvody - do diania zasiahli európske 
voľby. Z Bruselu ale zaznievali signály, 
že až začne nová rada v decembri 2019 
fungovať, téma sa vráti na stôl a rýchlo 
sa vyrieši. To sa ale nikdy nestalo. Ne-
možno ale zvádzať všetko na korona-
vírus, ten predsa len udrel až na jar a 
táto otázka bola v tom čase na stole už 
dlhšie ako rok. Hoci si európske štáty 
zrušenie striedanie času odhlasovali, 
z nejakého dôvodu sa im o tom rokovať 
nechce. A nie je to len Rada Európskej 
únie, kto celú záležitosť zdržuje. Na sa-
motných členských štátoch totiž od sa-
mého začiatku je, aby si vybrali, ktorý 
zo sezónnych časov si chcú ponechať 
- či letný, alebo štandardný (niekedy 
nesprávne označovaný za zimný).

S výnimkou niekoľkých štátov, 
ako je napríklad Fínsko, ktoré chce zo-
stať pri štandardnom čase, však zatiaľ 
väčšina krajín prešľapuje na mieste a k 

rozhodnutiu má ďaleko. 
Ak človek vstáva ešte za tmy, čo 

by sa muv letnom čase v zime stávalo 
častejšie, jeho vnútorné hodiny viacero 
telesných procesov nezastavia a nie-
ktoré ďalšie naopak nespustia. Nejde 
pritom o žiadne nepreukázané teórie. 
Za objav molekulárneho mechanizmu 
hodín bola v roku 2017 udelená Nobelo-
va cena za fyziológiu a medicínu.

Krátkodobo nie je nesprávna syn-
chronizácia biologických hodín s den-
nou dobou nebezpečná, ale dlhodobo 
môže pôsobiť chronické problémy a je 
s ňou spojený výskyt mnohých civi-
lizačných chorôb. Medzi tie, ktoré sú 
preukázané výskumom, patrí obezita, 
cukrovka, nádorové ochorenia prsní-
ka a hrubého čreva, kardiovaskulárne 
poruchy, poruchy spánku a psychické 
poruchy, ako sú napríklad depresie. 

Blíži sa zimný čas
(a zjavne nie naposledy, ako sa sľubovalo)

» red

„Postoj chvíľa, taká si krásna…“   
znie výrok, ktorý ste prevdepo-
dobne v živote počuli mnohokrát. 
Goetheho Faust.  Slávny spisovateľ 
určite netušil, že tieto jeho slová 
vojdú doslova pod kožu. Napríklad 
autorovi nasledujúcej reportáže s 
dychberúcej Malej Fatry.

Stojím v tiesňave pod Mníchom, 
skalným útvarom po ľavej ruke, sme-
rom hore k záveru doliny. Klačiaca 
postava mnícha, akoby sa modliaca k 
horám. Pokračujúc chodníčkom popri 
- vraj riečke - Varínke, ktorá nedávno 
po veľkých lejakoch strhla so sebou 
takmer pol doliny až dolu do Terchovej, 
skalné bralá ponúkajú úžasné divadlo. 
Pre ľudí s určitou dávkou predstavivos-
ti sú zrazu nad nimi či pri nich aj mno-
hé ďalšie pozoruhodné skalné útvary 
ako Ťava, Päť furmanov, Krokodíl, Já-
nošíkova kolkáreň, Jánošíkova posteľ 
a Organy.

Dva smreky a kríž
Kráčam chodníčkom z tiesňavy Va-

rínky po úžasne rozvoňanej lúke a tu 
- malá drevená ohrada s krížom - po-
znáte - IN RI, lavičkou učupenou medzi 
dvomi smrekmi a napísanou výzvou, 
ktorá v pár riadkoch vykresľuje ten pra-
vý zmysel života.

“Zamysli sa človeče, na tomto mieste 

a ďakuj osudu, že ti umožnil tu pose-
dieť, odpočinúť. Pozeráš sa tu na več-
nosť hôr, v ktorej si ty iba malou epi-
zódou, no vždy vítanou, ak sa k horám 
budeš správať ako k darcom života.” 
takže, posedieť, podumať, snažiť sa 
zapamätať myšlienku. A poďme kráčať 
tým neskutočne nádherným svetom v 
rannom prízemknom opare zas o čosi 
vyššie. Ako v každodennom živote - 
stále kamsi vyššie. Za vrcholom, ktorý 
akoby sa nikdy nepriblížil a stále pri 
tom stál na jednom a tom istom mieste. 
Iba my sa pachtíme a čím viac zbytoč-
nej energie vynakladáme, tým ďalej 
ten vrchol je. Treba iba kráčať, pokorne 
kráčať a tešiť sa zo života. A poďakovať 
sa osudu.

Hľadáme vo svete to, 
čo nám ponúka domovina

» ib

23. september 1941 
nacisti uskutočnili prvé experimenty s plynom v koncentračnom 
tábore Osvienčim

Výročia a udalosti
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Laco Kulanga sa narodil 20. augusta 
1949, zomrel vo veku 71 rokov.

Vyučil sa v Ostrave za baníka. Pra-
coval aj ako vlekár a údržbár, neskôr 
bol profesionálnym nosičom a nako-
niec zakotvil ako chatár. Najprv na Za-
mkovského chate, neskôr na Skalnatej, 
ktorú obnovil do dnešnej podoby. 

Najviac však Laco Kulanga vstú-
pil do povedomia ľudí ako vysokohor-
ský nosič a to prostredníctvom svojich 
unikátnych vynášok za ktoré mu „pri-
schol“ aj neoficiálny titul – kráľ tatran-
ských nosičov.

Prvý raz si naložil na chrbát vy-
nášku už ako 19-ročný v roku 1968 a 
vyrazil s ňou na terajšiu Zamkovského 
chatu, vtedy Chatu kpt. Nálepku.

Medzi vynášky, ktorými sa natrva-
lo zapísal do tatranského sveta nosičov, 
patrí napríklad 207,5 kg, ktoré niesol na 
Zamkovského chatu, 151 kg na Téryho 
chatu či 141 kg na Zbojnícku chatu.

Ešte v roku 2004 keď oslavoval 55-
ku si na chrbát naložil symbolických 
155 kilogramov.

„Nenosím kvôli tomu, aby som no-
sil veľké váhy. Nosím sám kvôli sebe. 
Skúmali mi kĺby. Ani nepoznať, že som 
celý život nosil ťažké váhy,“ povedal v 
jednom z rozhovorov.

Chlap, ktorému sa patrilo povedať 
- „rovný“.

Česť jeho pamiatke, 
nielen Vysoké Tatry budú smutné.

Nosič, chatár a legenda Laco Kulanga 
navždy opustil svoje milované Tatry

» red

20. september 1954
vytvorený prvý program v programova-
com jazyku Fortran

Výročia a udalosti
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STAJAN Slovakia príjme na HPP:  
- ELEKTROTECHNIK §21, §22

Mzda: od 850 EUR
- PRACOVNÍK S POVOLENÍM 
NA OBSLUHU TLAKOVÝCH 

NÁDOB: Mzda: 800 EUR
 Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom

UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY V HODNOTE 4,10 €

Kontakt: 0918 493 960 Mail: stajanslovakia@azet.sk
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Lešenári a stavbári pozor!

+421 907 780 698 / +421 948 672 122 
cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú prácu na turnusy
plat od 15,00 € - Nemecko
alebo od 15,50 € - Švédsko
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Chrípková sezóna trvá na severnej 
pologuli od októbra daného roka 
do konca apríla nasledujúceho 
roka. Posilnite počas chrípkovej 
sezóny obranyschopnosť svojho 
organizmu dopĺňaním vitamínov, 
pravidelným pohybom i dôklad-
ným umývaním rúk. Chrániť sa 
môžete aj včasným očkovaním.

Obranyschopnosť organizmu, vráta-
ne detského, možno počas chrípkovej 
sezóny podporiť zvýšeným príjmom 
vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov 
zo skupiny B – komplexu. Získate ich 
konzumáciou dostatočného množstva 
čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných 
obilnín. „Najvhodnejšie je vyberať si z 
nej druhy bohaté najmä na vitamín C, 
teda papriku, chren, citrusové ovocie, 
kivi, zelené vňate, kel, kapustu,“ radia 
odborníci z Úradu verejného zdravotníc-

tva Slovenskej republiky. Na posilnenie 
celkovej odolnosti organizmu odporú-
čajú udržiavať sa v dobrej fyzickej kon-
dícii v podobe cvičenia a každodenného 
pobytu na čerstvom vzduchu. Pomôže 
tiež dostatok spánku a otužovanie.

Dajte sa včas zaočkovať
Proti chrípke sa môžete chrániť aj 

očkovaním. Podľa verejných hygieni-
kov ide o najúčinnejšiu prevenciu pro-
ti tomuto ochoreniu. Očkovanie proti 
chrípke zabezpečí tvorbu ochranných 
protilátok proti vírusu chrípky ešte do 
času jej zvýšenej aktivity, ktorá sa pred-
pokladá v decembri. Keďže dostatočná 
hladina ochranných protilátok sa v tele 
vytvorí asi po 10 až 14 dňoch po očko-
vaní, odborníci ho odporúčajú podstú-
piť v októbri alebo novembri s tým, že 
pred očkovaním by ste nemali pociťovať 
príznaky chrípky a prechladnutia. Vak-
cína vás chráni približne šesť mesiacov. 
„Vzhľadom na to, že zloženie očkova-
cích látok proti chrípke sa každoročne 
mení, očkovanie proti tomuto ochore-
niu je potrebné absolvovať každý rok,“ 
objasňujú odborníci. Očkovanie proti 
chrípke odporúčajú najmä rizikovým 
skupinám ľudí ako sú seniori, osoby so 
závažnými chronickými ochoreniami, 
tehotné ženy, osoby s oslabenou imuni-
tou a zdravotnícki pracovníci.

Očkovanie proti chrípke 
a ochorenie COVID-19

Častokrát hľadajú ľudia odpoveď na 
otázku, či môže pomôcť očkovanie pro-
ti chrípke v prevencii proti ochoreniu 
COVID-19. „Očkovanie proti chrípke je 
vhodné, chráni pred chrípkou počas 
prebiehajúcej chrípkovej sezóny. Ak by 
človek ochorel na infekciu vyvolanú 
koronavírusom, ďalšie ochorenie pre-
biehajúce súbežne, znamená vysoké 
riziko komplikácií,“ odpovedajú verejní 
hygienici.

Pomocníci z prírody
Pomoc pri podpore obranyschopnos-

ti nášho organizmu môžeme nájsť aj v 
prírode. Bylinkové čaje nás v jesenných 
mesiacoch nielen zahrejú, ale aj pod-
poria naše zdravie. Staviť môžeme, na 
echinaceu, šípky aj rakytník. Mnohí tiež 
nedajú dopustiť na zázvorový čaj. Ten 
jednak posilní imunitu a pomôže tiež 
organizmu bojovať s nachladnutím a 
chrípkou. Účinky pre zdravie sa znáso-
bia, ak do čaju pridáte med a citrón.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Posilnite obranyschopnosť svojho organizmu

Chrípková sezóna klope na dvere

ZDRAVIENajčítanejšie regionálne noviny

Zázvorový čaj s citrónom a medom pomôže pri nachladnutí.   
foto autor silviarita pixabay

Náš tip na zázvorový čaj
Pripravte si čerstvý zázvor približne vo 
veľkosti orecha.  Očistite ho, nastrú-
hajte, zalejte pol litrom vriacej vody a 
nechajte lúhovať 10 minút. Čaj ochuť-
te medom a citrónovou šťavou. Med 
nepridávajte do horúceho nápoja, 
nechajte ho mierne vychladnúť, inak 
prídete o zdraviu prospešné látky.
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21. septemberr 1937 
bol vydaný román J. R. R. Tolkiena Hobbit

Výročia a udalosti
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www.lk-servis.sk

Okná a dvere
na splátky

0915 863 995
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre seniorov v Rakúsku! 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Prijmeme nových zamestnancov 
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