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Blíži sa zima

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Niekde som to čítal v pondelok, v 
deň letného slnovratu. Poznajúc au-
tora a jeho myslenie, vzal som to s 
nadhľadom.

Stalo sa nejakým divným zvykom, 
že nežijeme v prítomnosti, ale sme mi-
nimálne o pol roka napred. Už od feb-
ruára nás médiá, ich redaktori a mo-
derátori vyháňajú na letné dovolenky, 
najmä do Chorvátska. Hlavná sezóna 
sa začína iba v týchto chvíľach, ale 
médiá nás už zasypávajú poplašnými 
správami o jej konci (fakt ide o skut-
kovú podstatu trestného činu šírenia 
poplašnej správy, ale nikomu to ne-
prekáža), že – citujem - „sa na nás valí 
desivá Delta vlna“. Aj keď neviem, kam 
sa podela taká Gama, lebo Delta je až 
štvrtá v poradí. Žijeme už septembrom, 
lebo prítomnosť nás nudí. Teda, hlupá-
kov prítomnosť nudí. Nevedia si ju užiť, 
stále nazerajú niekam za roh. Niekomu 
do obývačky, do hrnca. 

Vieme, čo bude o tri mesiace, o pol 
roka, vieme, že 21. júna sa začala blížiť 
zima (čo je rýdzo fakticky pravda), ale 
nevieme, čo je dnes, nevieme, že sa 
začalo leto a nemocnice sa našťastie 
vyprázdňujú. Teda, naozaj nateraz a 
našťastie. Vieme však, že sa budú plniť. 

Vieme, že „desivá Delta sa na nás valí“. 
Vieme, že na jeseň padne vláda, že o pol 
roka spravíme to a tamto, že zavedieme 
taký predpis a zákon. Analyzujeme, 
sondujeme, modelujeme, pripravujeme 
ale v zásade okrem toho už nerobíme 
nič. Iba sa hádame. A to jediné robíme v 
prítomnosti a s veľkým nasadením.

Slovensko má nesmierne veľa 
múdrych a šikovných ľudí. Len ško-
da je, že sú v akomsi exile. Múdrych a 
šikovných nevidíme ani vo vláde, ani 
v parlamente, dokonca už ani v tých 
médiách nie. Máme, žiaľ, možno iba na 
prvý pohľad, ale fakt ich máme na roz-
dávanie, iba hlupákov, ktorí vedia, čo 
bude o pol roka, o rok. A sú skalopevne 
presvedčení, že to tak bude, lebo to ho-
voria oni.

Ak ste pochopili, milí čitatelia, čo 
som chcel naznačiť týmto redakčným 
slovom, potom vy medzi 
nich nepatríte. Vy žijete, 
pracujete, snažíte sa, te-
šíte sa a vy aj smútite. Tu 
a teraz. V reálnom čase a 
priestore, v realite živo-
ta.

S pozdravom

26. júna 1819
bol patentovaný bicykel

Výročia a udalosti
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Občianska
riadková inzercia

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

2. Auto-moto/iné
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. Tel: 0949350195
»Kúpim motocykle Jawa/ 
ČZ/ Babetta/ Stadion/ Sim-
son aj iné. Tel: 0949371361

3. Byty/predaj
»Hľadám spolubýva-
júcu / ceho. Detva. Tel: 
0915079564

5. Domy predaj
»Predám RD v Kriváni. Tel: 
0903479450

7. Reality/iné
»Hľadám spolubývajúcu /
ceho do 3izbového bytu. 
Detva. 160 € mesačne. Tel: 
0915079564
»Kúpim vysporiadanú 
záhradu s murovanou 
chatkou. 2000. SMS na 
0919136775
»Hľadám podnájom, ideál-
ne v RD jedna izbička a soc. 
zázemie. Oblasť Detva, Víg-
ľaš, Dolinky, Pstruša. Zn.: 
Dlhodobo, pravidelný prí-
jem, abstinent, serióznosť. 
Tel: 0948525045

9. Domácnosť
»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495
»Darujem nové poháre 
rôznej veľkosti aj s vieč-
kami na zakrútenie. Tel: 
0902130773

10. Záhrada a zverinec
»Predám odstavčatá. Tel: 
0905369758
»Predám slamu, seno a 
mládzu, malé balíky. Tel: 
0905518454
»Predám malé balíky sena 
a mládze. Tel: 0907624854
»Predám malé balíky sena. 
Tel: 0905369758
»Darujem bielo šedé ma-
čiatka, narodené kon-
com apríla r.2021. Tel: 
0902130773

11. Hobby a šport
»Odkúpim mince bankov-
ky kroje staré motorky. Tel: 
0903868361
»Fotograf hľadá ženský 
model na fotenie ume-
leckých záberov, sms na 
0951689032, zavolám.
»Vypratávate byt, dom? 
Kúpim starožitný nábytok, 
svietidlá, porcelán, sklo, 
striebro, umelecké diela. 
Tel: 0908907560
»Kúpim staré, mechanické 
hodinky a bankovky. Tel: 
0905767777

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

05 DOMY / predaj     

07 REALITY / iné    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

Rodičia sa snažia deťom naplniť čas 
letných prázdnin zážitkami a zmys-
luplnými činnosťami, keďže nuda 
pri tínedžeroch podnecuje rizikové 
správanie. Zároveň však nemajú toľ-
ko dovolenky, tak sa musia spolie-
hať na iných, ktorí sa venujú deťom. 

Jednou z možností sú pobytové tá-
bory. Sú dobré aj na to, aby si rodičia 
aspoň na krátky čas oddýchli od výcho-
vy detí. Pobytová aktivita je ideálna. A 
hlavne, dobre pripravený tábor môže 
dať deťom veľmi veľa. Ako to však v 
dnešnej dobe býva, každý dobrý zámer 
má riziká, ľudia ho dokážu zneužiť a 
môžu napáchať trvalé škody.  

Verím, že väčšina táborov je kvalit-
ná, profesionálna a drží sa pedagogic-
kých zásad. Avšak pravidelne počúva-
me to, že sa objavujú zneužívania detí, 
príp. sú v tábore umožnené prejavy 
správania, ktoré sú neprípustné (napr. 
pohlavný styk medzi deťmi). Momen-
tálne máme kauzu s ústavným činite-
ľom. Ale o koľkých priestupkoch voči 
detstvu sa mlčí? Nemusí ísť iba o poru-
šovanie sexuálnych tabu. V táboroch 
máme aj šikanovanie, násilie, vulgár-
ne správanie, sexizmus, vandalizmus 
a pod. Čím slabší program tábora, tým 
väčšia šanca, že sa udeje niečo patopsy-
chologické. A pri množstve detí to môže 
mať obludné rozmery. 

Ak sa v škole deje podobné, sú mož-
nosti, ako to riešiť. A hlavne máme na 

to odborné spôsobilosti. Ale v táboroch, 
ktoré majú na starosti mnoho detí (!) 
v rôznom veku nie je podmienka mať 
pedagogické alebo náležité vzdelanie, 
ktoré by malo byť povinné pri akejkoľ-
vek práci s deťmi. Tábor môže vytvoriť 
aj skupina iba so vzdelaním zo základ-
nej školy, teda bez odborného profilu. 
To by sa v škole nemohlo stať. Navyše 
sa neraz zamestnávajú veľmi mladí 
ľudia s malým vekovým odstupom od 
táborových detí, čo vnímam tiež ako 
riziko, keďže sami sú ešte vo vývine. 
Niektoré tábory sa prezentujú tým, že 
realizujú pre animátorov školenia, ale 
zase je možnosť, že ich školí človek bez 
náležitého vzdelania. Vedomie, že odo-
vzdávam dieťa ľuďom bez odborných 
kompetencií, mi nedáva príliš veľkú 
dôveru. Lebo práve ich absencia môže 
spôsobiť to, že sa bude necitlivo či škod-
livo pristupovať k deťom. Dieťa zväčša 
dieťa nevychová. A absencia odborné-
ho vzdelania môže vyvolať rizikové si-
tuácie. Nehovoriac o tom, že niektorým 
táborom ide o komerčný zisk alebo o 
podsúvanie informácií, ktoré si ani ško-
ly nedovolia šíriť. 

Riešenie situácie je jednoduché: na-
riadiť povinnosť náležitého vzdelania. 
Tábor musí byť bezpečným miestom, 
kde nejde iba o bezbrehú zábavu, ale o 
profesionálne vedenie detí k zmyslupl-
nému využívaniu voľného času.   

Rizikové tábory?

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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v pneuservise alebo online
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interiérové // exteriérové

PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV
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13. Rôzne/predaj
»Predám kosačku Vari. Tel: 
0908852987
»Predám: 15l nerez. kotlík 
s podstavcom. Kemping. 
dvojplatnic. PB varič. El. 
motor so snek. prevod. 
na mlynčeky na ovocie a 
mäso. Oc. lano 6. El. rezač 
zeleniny. Tel: 0905931713, 
rus. samovar, nová čier-
na prilba, staré rádia. Tel: 
0908370306

15. Hľadám prácu
»Hľadám zamestnanie, 
strážna služba, rozvoz 
tovaru (nie potraviny), ná-
hradných dielov, atď., v 
rámci BB kraja, SSK aj ZSK, 
som dôchodca. Zn.: Serióz-
nosť. Tel: 0948525045

16. Zoznamka
»Seniorka hľadá spriazne-
nú osobu na rôzne stret-
nutia podľa vlastných 
predstáv. Som otvorená 
každej prihlásenej oso-
be – muž alebo žena. Tel: 
0908330041
»Hľadám štíhlu, mladú 
ženu na priateľstvo, vzťah. 
Tel: 0940305534
»48 ročná hľadá kamarát-
ku. Tel: 0940217490
»Sympatická 55 r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0944724181

13 RÔZNE / predaj    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v 
tvare: RP medzera ZV me-
dzera Číslo rubriky medzera 
Text inzerátu

Príklad: RP ZV 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.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Ak pijeme pre uhasenie smädu, tak 
rozhodne vždy vlažné alebo teplé 
nápoje. Studený nápoj nie sú naše 
bunky schopné vstrebať a tak si ich 
musí organizmus najskôr ohriať. 

A to nás nielen nezbaví smädu, ale 
aj nás to stojí nejakú energiu. Sliznice v 
ústach, hrtanu, žalúdka a čreva z toho 
tiež nie sú nadšené - nútime ich makať 
inak, než na čo sú stavané. Najdôleži-
tejšie ale je, že ako je nápoj pripravený 
pre príjem bunkou, zaberie to nejaký 
čas a za tú dobu sa môže náš organiz-
mus dostať do vodného deficitu - de-
hydrovať.

Ak v lete pijete len studené nápoje a 
pijete ich veľa, možno sa čudujete, pre-
čo máte stále smäd - no teraz už asi aj 
viete prečo!

Oveľa lepšie ako s veľkým pohárom 
oroseného nápoja v horúčavách pocho-
díme s horúcimi nápojmi, ako je čaj, 
pretože jeho pitie môže účinne ochladiť 
rozhorúčený organizmus. Chladený 
nápoj – na rozdiel od verejnej mien-
ky – prináša úľavu len na pár minút.
Krátkodobo totiž vyvoláva príjemný 
pocit. Kapiláry v koži sa zúžia, potenie 
sa zmierni a príjemný studený pocit 
preniká naším telom.  Toto však trvá 
len niekoľko minút, potom sa vďaka 
poteniu zníži hladina tepla, to vedie k 
zvýšeniu telesnej teploty, čo je škodlivé  
z pohľadu fungovania organizmu.

Ak sa v lete počas horúčavy alebo 

namáhavej činnosti napijete teplej te-
kutiny, oklamete mozog: v skutočnosti 
je nutné oklamať zmyslové receptory, 
ktoré registrujú v ústach a v žalúdku 
zvýšené vnútorné teplo a vzápätí sa  
potné žľazy okamžite  aktivujú. Ten-
to proces ochladí preto, lebo počas 
„umelo“ vyvolaného potenia počas 
niekoľkých minút  sa organizmus zbaví 
väčšieho množstva tepla, než o koľko 
sa zvýšila telesná teplota v dôsledku 
horúceho nápoja. Toto teplo je veľká 
úľava pre organizmus: v skutočnosti je 
teplý nápoj skutočný letný osviežovač. 
Nie náhodou v púštnych krajinách pijú 
s obľubou v lete horúci čerstvo uvarený 
čaj.

Pozor však na jednu zásadu – pou-
žívajte oblečenie, ktoré nebráni poteniu 
sa vášho tela. Vzdušné, nepriliehavé.

Prečo sme v lete stále smädní

» red
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dôchodcov, 
študentov...

0902 606 436 • 0902 692 290

HĽADÁME BRIGÁDNIKOV
NA PREDAJ MELÓNOV

VÝPLATA
KAŽDÝ DEŇ

gazdovske.produkty@gmail.com

Životopisy
zasielajte na mail:

Predaj a rozvoz po celej SR

/m2

-30%

-20%
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Každoročné téma je opäť tu. Možno 
aktuálnejšia, ako kedykoľvek pred 
rokmi. Mnohé domácnosti si v pande-
mických časoch adoptovali psíkov a 
dali im možnosť stať sa členmi rodín.

To je chválytebné, avšak, dovoľu-
jeme si menej skúseným chovateľom 
– začiatočníkom poradiť, ako sa starať 
o psíka v letných horúčavách. Či už 
doma, alebo na cestách, prípadne v 
čase venčenia.

V tropických horúčavách si psíko-
via najmä v bytoch a v mestských rodi-
nách sami neporadia.

Dostatok čerstvej vody je priorita. 
Psík musí mať primerane chladnú, nie 
celý deň naliatu vodu – v lete ju treba 
meniť oveľa častejšie. Ak ste doma, 
ponúknite mu občas vaňovú spechu, 
ale veľmi bude vďačný aj za uterák, 
namočený do chladnej vody. Položte 
na podlahu nejaký igelit, potom navlh-
čený uterák a uvidíte, že psík takýmto 
osviežením nepohrdne.

V zoologických záhradách dávajú 
zvieratám v horúčavách ich špeciálne 
„zmrzliny“. Kúsok schladenej dobrot-
ky, či už ako mäsko, alebo hocičo, čo 
má váš pes rád, mu spraví dobre. Také 
zverinová paštéta, vytiahnutá z chlad-
ničky je najideálnejšou psou zmrzli-
nou. Samozrejme, pri takomto občer-
stvení treba adekvátne znížiť denné 
dávky kŕmenia.

V aute je v lete z hľadiska dôleži-

tosti pes na prioritnom mieste. (Hneď 
po malých deťoch.) zastávky musíte 
robiť častejšie, počas každejmu treba 
ponúknuť primerane chladnú vodu. S 
klimatizáciou opatrne! Možno sa vám 
zdá, že príjemných 20 v kabíne, keď 
vonku je 35, je to najlepšie. Naopak – 
aj pre prepravované zvieratá je to nes-
mierne riziko.

Tak, ako u ľudí, platí to aj pre psí-
kov – rozhorúčení, dychčiaci, by nema-
li skočiť do potoka či jazera, hrozí riziko 
teplotného šoku. Najskôr psa ovlažte, 
namočte mu labky, hruď a keď začne 
pokojne dýchať, až potom ho pustite do 
vody.

Prechádzky so psíkom posúvajte 
do skorých ranných a neskorých ve-
černých hodín, poludňajšie obmedzte 
iba na jeho hygienické potreby. Vyhľa-
dávajte ploch s prírodným povrchom, 
asfaltu a betónu sa vyhýbajte. Na pre-
chádzky noste psíkovi zásobu vody, 
bud na napitie, alebo na zvlhčenie ko-
žúška.

Psíkovia a leto

» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 6. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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„Či už si myslíš, že to dokážeš – máš 
pravdu. Ak si myslíš, že to nedokážeš, 
tiež máš pravdu,“ povedal Henry Ford. 

On sám toho dokázal veľa. Poznám 
podnikateľa, ktorý z nuly a z kravína v Že-
levčiciach za 30 rokov vybudoval svetovú 
firmu. Stretol som ľudí, ktorí padli na dno 
a vrátili sa späť, športovcov bez nôh. Spo-
lupracujem s kňazom, ktorý s  ľuďmi na 
okraji spoločnosti robí veľké dielo. Môj 
kamarát sa v  škole nevedel sústrediť, 
mal problémy s čítaním a zajakával sa od 
trémy. Dnes prednáša stovkám ľudí a na-
písal dve knihy. Poznám chlapca, ktorý 
padol na dno a prišiel o obe nohy. Vo vä-
zení stretol Boha, postavil sa na „nohy“ 
a  študuje Tomáša Akvinského. Niekedy 
radia deťom učitelia alebo rodičia, že nie-
čo nemajú robiť, lebo na to nemajú alebo 
to nemusí dobre dopadnúť. Berú im takto 
odvahu na objavovanie svojich talentov 
a prekonávanie prekážok. 

Poznám veľa ľudí, ktorí mali nejaké 
obmedzenia, nevynikali a  nakoniec do-
kázali veľké veci. Motivovali ich prekážky 
a túžba niečo dokázať. A poznám aj ľudí 
s obrovským talentom, ktorí ho zahrabali. 
Podľahli lenivosti, pýche a zľakli sa kon-
frontácie s prekážkami a problémami. 

Priatelia. Naše hlavy a telá majú oveľa 

vyššiu výkonnosť, ako si myslíme. Každý 
z nás má neuveriteľný potenciál. Objaví-
me ho, ak nájdeme odvahu – vystúpiť do 
nekomfortnej zóny, prekonať pohodlnosť 
a bolesť pri tréningu, tvrdo na sebe pra-
covať.

Učitelia, namiesto hľadania toho, čo 
vaši žiaci nevedia, pomáhajte im obja-
vovať ich talenty. Rodičia, posilnite od-
vahu vašich detí pri hľadaní ich vlastnej 
cesty. Neposudzujme ľudí podľa prvých 
dojmov a  predsudkov, ale povzbudzuj-
me ich v rozvíjaní dobra, ktoré je skryté 
v  každom človeku. Je užitočné hľadať 
chyby a nedostatky na sebe a dobré veci 
na druhých. Ak prejavíme ľuďom dôveru 
a lásku, rozmnožíme ich. Keď pomôžeme 
druhým urobiť dobrú vec, opravíme svet. 
Pochvala a povzbudenie sú užitočnejšie 
ako kritika. Povedať slabým, že to doká-
žu, je lepšie, ako ich 
presviedčať o  opaku. 
Sme Božie deti a do-
kážeme viac, ako 
si vieme predstaviť. 
Len musíme prekonať 
strach a  niektoré 
zlozvyky.

Dokážeš to!

» Ján Košturiak
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VÝPREDAJ POTRAVINY KAČKA, A.S.
„V KONKURZE“

Totálny výpredaj zásob spoločnosti Potraviny 
Kačka, a.s. „v konkurze“ (predtým: CBA Slovakia, 
a.s.), so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 
Lučenec, IČO: 36620319. Vo výpredaji sa predáva 
najmä vybavenie predajní chladničky, mraznič-
ky, regálové systémy, nábytok, nákupné košíky, 
pokladne, vitríny, knižnice, mobilné telefóny a 
pod.. Obhliadka predávaných zásob je možná v 
areáli na adrese Dukelských hrdinov 2, 984 01 
Lučenec (bývalý areál CBA Slovakia, a.s. - oproti 
Kauflandu), a to v čase od 9:00 do 16:00.

Kontakt: +421 910 961 593 alebo e-mailom 

na: hudecova.kackavkonkurze@gmail.com

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH
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Najmä na občiansky preukaz. Pan-
demická éra nás naučila prirodzene 
využívať možnosti internetu a pre-
ukazovať sa napríklad fotokópiou 
dokladu. Lenže...

Na nitriansku políciu sa obrátili 
viaceré mladé ženy, ktoré reagovali na 
zverejnené ponuky práce.

Po prvotnej komunikácii so zá-
stupcom firmy, ktorá prácu ponúkala, 
poslali na e-mailovú adresu všetky po-
trebné dokumenty vrátane prefoteného 
občianskeho preukazu. „Odvtedy pre-
stala firma s uchádzačkami o prácu ko-
munikovať. Po dôkladnom prešetrení 
bolo zistené, že v predmetných firmách 
nemali potrebu zamestnať žiadne oso-
by a takéto konanie neznámych osôb 
ich prekvapilo,“ informovalo Krajské 
riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Keďže vzniklo podozrenie, že 
prefotené doklady sa môžu dostať do 
nepovolaných rúk a údaje z nich môžu 
byť zneužité, polícia vyzýva k oboz-
retnosti. „Svoje doklady a ich kópie by 
občania nemali zverejňovať a posielať 
hocikomu. Vystavujú sa tak riziku, že 
doklady budú zneužité,“ upozorňuje 
polícia.

Mimochodom, je iba úzko vyme-
dzený okruh osôb, ktoré smú od vás 
vyžadovať občiansky preukaz. Je to po-
lícia, mestská polícia, predovšetkým. 
A aj to len v prípadoch a za okolností 
stanovených zákonom. Medzi ne patrí 

aj viditeľné označenie policajta, na-
príklad. Tento preukaz nesmie slúžiť 
ako záloha. Napríklad v požičovniach 
vodných bicyklov, na kúpaliskách či 
kdekoľvek inde.

„Nechajte mi tu občiansky pre-
ukaz a pri odchode vám ho vrátim.“ 
Určite ste sa aj vy stretli s podobnou po-
žiadavkou, napríklad vo fitnesscentre. 
Logická požiadavka prevádzkovateľa, 
aby sa všetky kľúče vrátili, ale z právnej 
stránky hodná pokuty 165 EUR. Riziko 
pokuty pre podnikateľa zákazníkovi 
nemusí prekážať, no sankcionovaný 
môžete byť aj zákazník, ktorý preukaz 
predloží.

A keď už o dokladoch – na kúpalis-
kách ich nikdy nenechávajte voľne vlo-
žené do vrecák odevu. Najlepšie je, aby 
vaše osobné veci a doklady mal pod do-
hľadom niekto dôveryhodný, prípadne 
si ich odložte do stráženej úschovne.

Dávajte si pozor na doklady

» red

Predstava vybrať sa z preplneného 
rozhorúčeného mesta do prepl-
neného rozhorúčeného vodného 
parklu alebo na miestne kúpalisko 
je pre viacerých nie príliš lákavá.

Počas kúpania sa v prírodnej 
nádrži myslite predovšetkým na svoju 
bezpečnosť. Vždy sa riaďte pokynmi a 
upozorneniami, ktorými sú vodné plo-
chy označené, najmä ak ide o zákaz kú-
pania. Kúpanie v prírodných vodných 
plochách je určené pre zdravé osoby, 
preto ak máte infekčné ochorenia, po-
ranenia a kožné ochorenia, kúpanie by 
ste si mali rozmyslieť. Pred kúpaním 
zvážte svoje plavecké schopnosti a vy-
hnite sa príliš hlbokým vodám.

Kúpaniu by ste sa mali rozhodne 
vyhnúť, ak:
• Je voda zakalená, má zvláštnu farbu 
alebo zapácha.
• Je voda znečistená odpadom.
• Sú vo vode zjavne premnožené riasy 
alebo sinice.
• Vo vode alebo v jej blízkosti pozoruje-
te uhynuté živočíchy.
• Ide o neznámu stojacu alebo tečúcu 
vodu.
• Sa vo vode zhromažďuje vodné vtác-
tvo.
• Ak je plocha označená zákazom kú-
pania, nemali by ste do vody vstupovať

Bezpečné prírodné kúpaliská na 
Slovensku - Kúpanie je však omnoho 
bezpečnejšie v tých jazerách a vodných 
plochách, ktoré pravidelne kontrolujú 
orgány verejného zdravotníctva. Ich 
zoznam uverejňujú na svojich webo-
vých stránkach a počas leta aj pravi-
delne aktualizujú.

Bezpečnostná prevencia - Ak sa 
rozhodnete ísť vykúpať k nejakému ja-
zeru, mali by ste o tom informovať svo-
jich blízkych, alebo priateľov – kedy a 
kam sa vyberáte. Nie je vhodné chodiť 
sám, vždy je fajn byť s niekym. Mobilný 
telefón si nevypínajte, ak ho necháte 
niekede bezpečne uložený na brehu 
a niečo sa vám stane, je možné podľa 
určitých technológií vypátrať miesto 
vášho posledného pobytu. Zvlášť buď-
te opatrní pri kúpaní sa na vám nezná-
mych vodných plochách.

Nemáte radi umelé kúpaliská? 
Potom pozor na pár zásad

» red
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Premiéra ako hrom, aj napriek 
tomu, že bola obloha azúrovo mod-
rá. Bez mrakov a v tropickom teple 
prebehli historicky prvé preteky sé-
rie Behaj lesmi na Slovensku. 

Účastníci (okolo 700) prebehli bra-
tislavským hradom Devín až do hlbo-
kých lesov Devínskej Kobyly. Najskôr 
si pre svoju medailu dobehli najmenší 
bežci z radov detí v detských pretekoch 
Dr.Max. Tí využili prijateľných teplôt 
a trate vedúcej v tieni hradných skál. 
Dopoludňajších vrcholom programu 
boli charitatívne preteky VoltaRUN. 
Finančný výťažok zo štartovného aj 
za každý ubehnutý kilometer za nece-
lú stovku účastníkov pomôže zrakovo 
postihnutej budúcej gymnazistke Vik-
torke. Ani ona s rodinou nechýbala 
na štartovej čiare a svojím výkonom 
prispela.

Pre každý z troch pretekov tohto-
ročnej série Behaj lesmi je vybraná 
jedna rodina, ktorá sa v rámci pretekov 
bude podporovať. Tá Viktorkina dosta-
la po pretekoch šek VoltaRUN vo výške 
2 050 eur. Táto suma však ešte nie je fi-
nálna, pridajú sa k nej ďalšie možnosti 
prispievania nad rámec registrácie.

Pretekať sa začalo v pravé polud-
nie. Najskôr na trasu vybehli bežci na 
20 kilometrov, ktorým v ruke nechýbal 
špeciálny pohárik Speedcup, ktorý aj 
vďaka zapojeniu hlavného partnera 
spoločnosti Dr.Max, eliminuje v záze-

mí plasty.
Víťazom sa stal s časom 1:28:51 ho-

diny Matej Páleník, medzi ženami po-
tom uspela Soňa Struhárová za 1:43:38 
hodiny. Kratšiu vzdialenosť, ktorá 
účastníkov tiež zaviedla po náročnom 
stúpaní cez hrad Devín do lesov De-
vínskej Kobyly, vyhral Martin Juran 
za 48:15 minúty. Ako prvá žena potom 
do cieľa dorazila Martina Mikulcová za 
57:27 minúty.

Premiéra obľúbenej prírodnej série 
Behaj lesmi má tak za sebou po Českej 
republike úspešnú bežeckú premiéru 
tiež na Slovensku. V blízkej dobe bude 
pokračovať dvoma pretekmi v Česku 
a nasledovať bude Behaj lesmi Veľká 
Fatra 17. júla. Lov štartovných čísel beží 
na webe sportid.online.

Behaj lesmi konečne aj na Slovensku

» Zdroj: Text aj foto - behajlesmi.sk 

29. jún 1945
Podkarpatská Rus bola anektovaná So-
vietskym zväzom

Výročia a udalosti 1. júla 1903
odštartoval prvý ročník cyklistických pre-
tekov Tour de France

Výročia a udalosti
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Prijmeme 
brigádnikov 
na pozíciu balič 

do výroby vo Zvolene. 
Práca na tri zmeny PO-PIA. 

Mzda 3,92€/hod./brutto. 
V prípade záujmu nás kontaktujte na 

0948 967 761
MAHAX Slovakia, s.r.o. 

9
4
-0
0
5
9

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a ME Y7 , recepcia@aii.sk

á ú ž a c a c í B a la
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Ponuka práce 
v automobilovom 

priemysle 
v  BRATISLAVE 

www.ic-aumont.sk

KONTAKT: 
0905 281 763

    0905 452 659    

Hľadáme 
pracovníkov na 

pozíciu:

základná 
mzda 981 €
 + príplatky

Výrobný 
pracovník 

pre montáž
 

Nástupný 
bonus 700€

13. a 14. plat 
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25 mimovládnych ochranárskych or-
ganizácií spustilo petíciu Osloboďme 
národné parky. Požadujú reformu ná-
rodných parkov a systémové zmeny v 
ochrane prírody na Slovensku.

Slovenské národné parky podľa inici-
átorov petície momentálne trpia nadmer-
nou ťažbou dreva a neustále pribúdajúcou 
výstavbou. Taktiež je v nich dovolené 
poľovať. Okrem toho ani jeden z nich ne-
spĺňa medzinárodný štandard Svetového 
zväzu ochrany prírody IUCN pre ochranu 
prírody v národných parkoch.

Prostredníctvom petície a s tým 
spojenej kampane chcú mimovládne 
organizácie vysvetľovať ľuďom, v čom je 
problém. „Vnímame obrovskú frustráciu 
verejnosti zo situácie v národných par-
koch. Ľudia síce vidia, že sa v nich všade 
ťaží a stále pribúdajú nové stavby, no ne-
chápu, prečo. V kampani sa im budeme 
snažiť vysvetliť, prečo je to tak a čo je po-
trebné zmeniť, aby národné parky mohli 
začať skutočne chrániť prírodu na svojom 
území a aby táto bola slobodná,“ uviedol 
pre hiking.dennikn.sk Marek Kuchta z 
iniciatívy My sme les.

Marek Kuchta podľa citovaného zdro-
ja verí, že sa im podarí dosiahnuť 100 000 
podpisov, aby sa návrhom zmien zaobe-
rala Národná rada SR.

Národné parky patria pod ochranu 
prírody, no tá o nich nerozhoduje

Petícia žiada prevod štátnych pozem-
kov pod správy národných parkov, vyrie-
šenie chýbajúcich zonácií či nedostatoč-
ných zákonných právomocí, kvôli ktorým 
národné parky nedokážu zakázať ťažbu 
dreva či zabrániť výstavbe na ich území.

Všetkých deväť národných parkov 
na Slovensku patrí pod štátnu ochranu 
prírody, príspevkovú organizáciu minis-
terstva životného prostredia. Riaditelia 
národných parkov však nemajú takmer 
žiadne právomoci. Pozemky, na ktorých 
majú chrániť prírodu, vlastnia buď súk-
romní vlastníci, alebo štát.

Petíciu vyhlásilo 25 mimovládnych 
ochranárskych organizácií a iniciatív, 
medzi nimi iniciatíva My sme les, občian-
ske združenie PRALES, lesoochranárske 
zoskupenie VLK, WWF Slovensko, SOS/
BirdLife Slovensko, BROZ - Bratislavské 
regionálne ochranárske združenie, Slo-
venský ochranársky snem, OZ pre Doli-
nu, iniciatíva Klíma ťa potrebuje a ďalšie.

Mimovládne organizácie spustili 
petíciu za funkčné národné parky

» red

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:25 Zámena manželiek 09:50 
Rodinné prípady 10:55 Susedské prípady 11:50 
Rodinné prípady 12:55 NCIS - Námorný vyšetro-
vací úrad XV. 11-12 14:50 Susedské prípady 15:55 
Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 
17:25 Reflex 18:00 Susedské prípady - NOVÉ ČAS-
TI 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:20 Kame-
ňák 22:35 Kameňák 23:55 NCIS - Námorný vy-
šetrovací úrad XV. 11-12 01:50 Zámena manželiek

05:40 Krimi 06:15 Ranné no-
viny 08:30 Prestreté XIX. 09:35 Súdna sieň 10:15 
Súdna sieň 11:00 Policajti v akcii 12:00 Noviny o 
12:00 12:30 Top Star 12:50 C.S.I.: Kriminálka Las 
Vegas I. 1,2/23 14:55 Bez servítky 15:50 Česko Slo-
vensko má talent 17:30 Noviny 18:00 Prestreté 
XIX. 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 
20:30 Najlepšie počasie 20:35 Inkognito 21:40 
Inkognito 22:50 Delukse II. 7 00:00 Profesionáli 
VIII. 9 01:00 Inkognito 02:00 Inkognito 03:10 Kri-
mi 03:35 Prvé oddelenie 03:55 Bez servítky 

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:40 Bez batožiny 09:10 
Rodina doktora Kleista 10:00 Doktorka Quinno-
vá 10:55 Duel 11:25 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 
13:50 Dedovizeň 14:25 Don Matteo 15:30 Občan 
za dverami 16:25 Bez batožiny 16:55 Rodina dok-
tora Kleista 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Sprá-
vy RTVS 20:30 Futbal - EURO 2020 23:55 Cestou 
necestou 00:30 O 5 minút 12 01:45 Správy RTVS 
„N“ 02:55 Doktorka Quinnová 03:45 Don Matteo 
04:35 Občan za dverami  

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:25 Zámena manželiek 09:45 
Susedské prípady 10:45 Susedské prípady 11:50 
Rodinné prípady 12:50 NCIS - Námorný vyšetro-
vací úrad XV. 13-14 14:50 Susedské prípady 15:55 
Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 
17:25 Reflex 18:00 Susedské prípady - NOVÉ ČAS-
TI 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Zámena manželiek  
21:55 Zámena manželiek 23:20 Rodinné prípady 
00:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 

05:40 Krimi 06:15 Ranné no-
viny 08:30 Prestreté XIX. 09:35 Súdna sieň 10:15 
Súdna sieň 11:00 Policajti v akcii 12:00 Noviny o 
12:00 12:30 Top Star 12:55 C.S.I.: Kriminálka Las 
Vegas I. 3,4 14:55 Bez servítky 15:55 Česko Slo-
vensko má talent 17:30 Noviny 18:00 Prestreté 
XIX. 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 
20:30 Najlepšie počasie 20:35 Logan Lucky: Mi-
liónová lúpež 23:10 Krajčírka 01:40 Profesionáli 
VIII. 10 02:35 Policajti v akcii 03:30 Krimi 03:50 
Bez servítky 04:50 Noviny TV JOJ  

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:40 Bez batožiny 09:10 
Rodina doktora Kleista 10:00 Doktorka Quin-
nová 10:55 Duel 11:25 5 proti 5 12:20 Dámsky 
klub 13:50 Dedovizeň 14:25 Don Matteo 15:35 
Slovensko v obrazoch 16:25 Bez batožiny 
16:55 Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 18:20 
5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Futbal - 
EURO 2020 23:10 Peniaze 00:10 Boris & Bram-
bor 00:35 Frida 02:35 Správy RTVS „N“ 03:45 
Don Matteo  

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:25 Zámena manželiek 09:45 
Susedské prípady 10:45 Susedské prípady 11:50 
Rodinné prípady 12:55 NCIS - Námorný vyšetro-
vací úrad XV. 15-16 14:50 Susedské prípady 15:55 
Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 
17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady - NOVÉ ČAS-
TI 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Šikanovaná 22:30 Maj-
ster ilúzie 1-2 00:30 NCIS - Námorný vyšetrovací 
úrad XV. 15-16 02:15 Zámena manželiek 

05:40 Krimi 06:15 Ranné no-
viny 08:30 Prestreté XIX. 09:35 Súdna sieň 10:15 
Súdna sieň 11:00 Policajti v akcii 12:00 Noviny o 
12:00 12:30 Top Star 12:50 C.S.I.: Kriminálka Las 
Vegas I. 5,6 14:55 Bez servítky 15:50 Česko Slo-
vensko má talent 17:30 Noviny 18:00 Prestreté 
XIX. 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 
20:30 Najlepšie počasie 20:35 Delukse II. 8/8 
21:45 Černí baroni 00:00 Logan Lucky: Miliónová 
lúpež 02:30 Policajti v akcii 03:20 Noviny TV JOJ 
03:55 Bez servítky 04:50 Noviny TV JOJ  

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:40 Bez batožiny 09:05 
Rodina doktora Kleista 09:55 Doktorka Quinno-
vá 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 
13:50 Dedovizeň 14:25 Don Matteo 15:30 Ako 
bývať, ako žiť 16:25 Bez batožiny 16:55 Rodina 
doktora Kleista 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 Vraždy v Brides les Bains 
22:25 Letecké nešťastia a ich tajomstvá 23:20 
Odhalené 01:00 Správy RTVS „N“ 02:10 Vraždy v 
Brides les Bains 03:40 Don Matteo

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:25 Zámena manželiek 09:45 
Susedské prípady 10:50 Susedské prípady 11:55 
Rodinné prípady 12:55 NCIS - Námorný vyšetro-
vací úrad XV. 17-18 14:50 Susedské prípady 15:55 
Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 
17:25 Reflex 18:00 Susedské prípady 19:00 TE-
LEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 Zámena manželiek - NOVÉ ČASTI 
21:55 Zámena manželiek 23:15 Susedské prípa-
dy 00:15 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 

05:40 Krimi 06:15 Ranné no-
viny 08:30 Prestreté XIX. 09:30 Súdna sieň 10:30 
Policajti v akcii 11:30 Rodinné záležitosti 1/15 
12:50 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas I. 7,8 14:50 Bez 
servítky 15:50 Česko Slovensko má talent 17:30 
Noviny 18:00 Prestreté XIX. 19:00 Krimi 19:30 No-
viny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie počasie 
20:35 9-1-1 IV. 9 21:30 9-1-1: Texas II. 1/14 22:30 
Jonesovci 00:35 Profesionáli VIII. 11 01:30 Policajti 
v akcii 02:30 Noviny TV JOJ 03:15 Prvé oddelenie 
74,75 03:50 Bez servítky 04:50 Noviny TV JOJ  

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:40 Bez batožiny 09:05 
Rodina doktora Kleista 10:00 Doktorka Quinno-
vá 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:15 Pinocchio 13:50 
Bláznivo zamilovaní 15:00 Don Matteo 16:25 Bez 
batožiny 16:55 Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 
18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Nikto 
nie je dokonalý 21:40 S úsmevom po Slovensku 
22:55 Julie Lescautová 00:20 Odhalené 02:00 
Slovensko v obrazoch 02:25 Správy RTVS „N“ 
03:45 Letecké nešťastia a ich tajomstvá 

Pondelok 28.6.2021

MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

uTorok 29.6.2021 sTreda 30.6.2021 šTvrTok 1.7.2021

Poďakovali sme našim zdravotní-
kom. Vždy boli neoddeliteľnou súčasťou 
našich životov, za posledný rok a pol sa 
však stali doslova jeho pilierom. Veď 
zdravie je dnes v súvislosti s korona-
vírusom azda najviac skloňovaným 
pojmom. A zdravotníci pochopiteľne 
najviac spomínanou profesiou.

Zaslúžia si našu pozornosť i slová 
vďaky. Sú tou najohrozenejšou skupi-
nou. Riskujúc zdravie či dokonca vlast-
né životy pomáhajú, lebo pre nich je 
práca skutočným poslaním. Trávia v nej 
nekonečné hodiny, často na úkor svojich 
vlastných rodín, aby pomohli tým, ktorí 
si už sami pomôcť nevedia. Nejedného 
Zvolenčana pritom dokázali vrátiť späť 
– k životu či medzi svojich najbližších. 
Bez ich nasadenia a odhodlania by sme 
to všetci mali počas pandémie omnoho 
ťažšie. Boli a naďalej ostávajú pre nás 
oporou.

Z vlastnej skúsenosti viem, aké je 
dôležité nájsť si popri náročnej práci as-
poň niekoľko hodín na oddych. Chvíle, 
kedy nie je potreba premýšľať nad tým, 
čo bolo a čo bude, sú luxusom, ktorý si 
len ťažko vieme dovoliť. A tak sa zrodil 
nápad rezervovať pre našich zdravot-
níkov aspoň jeden večer, ktorý si budú 

môcť naozaj užiť. Oslovila som pani ria-
diteľku Divadla J. G. Tajovského, ktorá 
ihneď zareagovala a s nadšením ponúk-
la možnosť divadelného predstavenia. 
Som rada, že sa nápadu potešila aj pani 
riaditeľka nemocnice. V priebehu  nie-
koľkých dní sa nám spoločne podarilo 
všetko zorganizovať.

Len pre našich zdravotníkov tak herci 
zvolenského divadla zahrali krásnu hru 
Čepiec. Veď práve oni sú ľuďmi, ktorí 
majú obrovskú zásluhu na tom, že vô-
bec máme možnosť opäť si vychutnávať 
kultúrne predstavenia. Pomohli nám, 
pomohli aj samotným hercom. A tí sa im 
odvďačili skvelým výkonom na javisku.

Samozrejme všetci vieme, že nie je ta-
kého daru, ktorý by dostatočne vyjadril, 
ako veľmi si ceníme prácu našich zdra-
votníkov. Predsa dúfame, že sme ich 
v sobotný večer aspoň trochu potešili. 
Snáď sa cítili dobre. A snáď aspoň tro-
chu pocítili vďaku všetkých Zvolenča-
nov. Vďaku za všetko, čo pre nás urobili 
počas obdobia pandémie a tiež za všet-
ko, čo pre nás robia dnes a denne.

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk

28. jún 1914  
Gavrilo Princip spáchal v Sarajeve atentát na Františka Ferdinanda, ná-
sledníka rakúsko-uhorského trónu a synovca cisára Františka Jozefa I.

Výročia a udalosti
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V skorých ranných hodinách 22. júna 
1941 začalo nacistické Nemecko ope-
ráciu Barbarossa - bez vyhlásenia voj-
ny napadlo Sovietsky zväz. 

Tým spustil Hitler nateraz najroz-
siahlejší , najbrutálnejší a najničivejší 
konflikt v dejinách. Operácie sa zúčast-
nilo 152 nemeckých divízií ( celkom 4 600 
000 vojakov, 3700 tankov, 2800 lietadiel, 
700 000 koní ) a 40 divízií z Talianska, Ru-
munska, Fínska, Maďarska, Slovenska a 
Španielska.

Obrovské útočné sily, z ktorých sa 
asi jedna pätina skladala z obrnených a 
mechanizovaných zväzkov, boli nasade-
né na troch útočných smeroch : skupina 
armád Sever postupovala na Leningrad, 
skupina armád Stred viedla úder na Smo-
lensk a Moskvu a skupina armád Juh sme-
rovala na Kyjev s cieľom obsadiť Ukrajinu.

Nemecko so svojimi spojencami 
napadlo ZSSR na obrovskom fronte - od 
Severného ľadového oceánu po Čierne 
more meral okolo 4500 km! Na všetkých 
troch smeroch si agresori hneď od začiat-
ku zabezpečili vysokú početnú prevahu, 
ktorá sa prejavila v rýchlom prieniku do 
sovietskeho vnútrozemia. Cieľom operá-
cie „Barbarosa“ bolo zničiť komunizmus 
a získať pre Nemecko na východe Európy 
nové kolónie, ktoré mali pre Hitlerovu 
„tisícročnú ríšu“ poskytovať novodobých 
otrokov a výrobné kapacity, produkujúce 
potraviny a nerastné suroviny.

Vpád do ZSSR bol na začiatku úspeš-

ný, vojská nacistického Nemecka a jeho 
spojenci postupovali veľmi rýchlo, ale 
najväčšiu „bleskovú vojnu“ sa im nedari-
lo dokončiť podľa plánu. 

Predsunuté nemecké jednotky 
síce dosiahli 30. novembra predmestia 
Moskvy, ale ich muži (nemali zimný vý-
stroj) boli už v tak zlej kondícii, že ne-
mohli ďalej bojovať. Nemecké letectvo 
nedokázalo prekonať dobre organizova-
nú protileteckú obranu hlavného mesta. 
4. decembra Nemci podnikli posledný 
pokus o prelomenie obrany, pri ktorom 
sa niektoré jednotky dostali iba 24 km 
od Moskvy. Medzi tým generál Žukov 
prichystal protiofenzívu. Na vyčerpané 
nemecké jednotky udreli 5. decembra 
čerstvé sovietske zálohy, útočiace severne 
a južne od Moskvy, zatiaľ čo výsadkári a 
partizáni preniesli boje za nemecké línie. 
A to bol začiatok Hitlerovho konca, ktorý 
však trval ešte niekoľko rokov a vyžiadal 
si milióny obetí v celej Európe.

Deň, keď sa začala Vlastenecká vojna

» red

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:25 Varte s nami 08:40 Zá-
mena manželiek 10:00 Susedské prípady 11:00 
Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XV. 19-20 15:00 
Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 18:00 Su-
sedské prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Babo-
vřesky 23:15 Dokonalá lúpež 01:00 Robožralok 
02:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad

05:40 Krimi 06:15 Ranné 
noviny 08:30 Prestreté XIX. 09:30 Súdna sieň 
10:30 Policajti v akcii 11:30 Rodinné záležitosti 2 
12:50 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas I. 9,10 14:50 Bez 
servítky 15:50 Česko Slovensko má talent 17:30 
Noviny 18:00 Prestreté XIX. 19:00 Krimi 19:30 No-
viny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie počasie 
20:35 Baby šéf Americká animovaná rodinná 
dobrodružná komédia. MN 12 2017 22:30 No-
vembrový muž 00:50 Spravodlivosť 03:05 Krimi 
03:25 Policajti v akcii 04:25 Bez servítky  

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:40 Bez batožiny 09:10 
Rodina doktora Kleista 10:00 Doktorka Quin-
nová 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Pinocchio 
13:55 Bláznivo zamilovaní 15:05 Don Matteo 
16:25 Bez batožiny 16:55 Rodina doktora Kleis-
ta 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Futbal - EURO 2020 štvrťfinále 2 23:55 
Boris & Brambor 00:25 Náhradná matka MN 15 
(Slovenská republika) 2012 01:55 Správy RTVS 
„N“ 04:40 Pinocchio

05:10 Rodinné prípady 06:00 
TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Scooby-Doo: Záhady, s. 
r. o. I. 07:50 Rex 09:30 Rex 10:40 Susedia 11:30 
Svadba na prvý pohľad 13:10 Cudzinec 15:20 
Babovřesky 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 Popoluška zo supermarketu Romantická 
komédia MN 12 (USA) 2018 J. Lopezová, M. Ven-
timiglia, V. Hudgensová, L. Reminiová, F. Stroma. 
22:50 Všade dobre, doma peklo 00:50 Ohľadne 
minulej noci 03:00 Všade dobre, doma peklo 

05:25 Noviny TV JOJ 06:15 
Krimi 06:45 Noviny TV JOJ 07:30 Cesta do zeme 
jednorožcov 09:30 Naši II. 37,38 11:00 Dvojičky 
12/12 11:50 Víchor 3 14:20 Thor 16:50 Snehulien-
ka 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 
20:30 Najlepšie počasie 20:35 Strážcovia Gala-
xie 2 Americká dobrodružná sci-fi komédia. MN 
12 2017 Chris Pratt, Zoe Saldanaová, Dave Bau-
tista, Michael Rooker 23:30 Mike a Dave zháňajú 
baby 01:40 Domáce väzenie 03:35 Krimi 04:00 
Prvé oddelenie 76,77 04:50 Profesionáli VIII. 11  

06:05 Ako bývať, ako žiť 
07:25 Yakari 07:45 Kniha džunglí 08:25 Fidli-
bum 08:50 Trpaslíci 09:35 Safari 10:05 Spadla 
z oblakov 10:35 Nájdi si ma v Paríži 12:10 Čo ja 
viem 13:55 Maigret 15:25 Julie Lescautová  16:55 
S úsmevom po Slovensku 17:50 Cestou necestou 
18:25 Ako bývať, ako žiť 19:00 Správy RTVS 20:30 
Futbal - EURO 2020 štvrťfinále 4 23:55 Boris & 
Brambor 00:25 Maigret 01:50 S úsmevom po 
Slovensku 02:40 Správy RTVS „N“ 03:50 Náhrad-
ná matka  

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:55 Tom a Jerry: Stratený dráčik 08:10 Dobre 
vedieť! 09:15 Pevnosť Boyard 10:50 Extrémne 
premeny Slovensko - Druhá šanca na život 12:50 
Partička 13:40 Dannyho trinástka 16:15 Zámena 
manželiek 17:40 Zámena manželiek 19:00 TELE-
VÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 John Wick Akčný triler MN 15 (USA-
-Kanada) 2014 K. Reeves, M. Nyqvist, A. Allen, W. 
Dafoe 22:35 Na hrane zajtrajška 00:55 John Wick 
03:05 Na hrane zajtrajška  

05:50 Noviny TV JOJ 06:30 
Krimi 07:05 Noviny TV JOJ 07:50 Káčerovo I. 
57,58,59 09:10 Baby šéf 11:20 Leví kráľ 12:55 
Strážcovia Galaxie 2 15:50 Nová záhrada 16:55 
Na chalupe 17:55 Nové bývanie dizajn 19:00 
Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Naj-
lepšie počasie 20:35 Sedem statočných Ame-
rický akčný dobrodružný western. MN 15 2016 
D. Washington, Ch. Pratt, E. Hawke, V. D‘Onofrio 
23:25 Nešikovný podvodník 01:20 Mike a Dave 
zháňajú baby 03:20 Krimi 03:45 Noviny TV JOJ

06:10 Pinocchio  07:40 Yaka-
ri 08:05 Kniha džunglí  08:40 Zázračný ateliér 
09:05 Táraninky 09:30 Safari 10:00 Spadla z 
oblakov 11:05 Poklady Vatikánu 12:05 Slovensko 
v obrazoch 12:30 Svet v obrazoch 12:55 Old Fire-
hand 14:35 Poirot: Tragédia  v troch dejstváchi 
16:10 Havrania cesta 17:45 Hurá do záhrady 18:15 
Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 
20:30 Martino tajomstvo 23:35 Poirot: Tragédia  
v troch dejstváchi 01:05 Správy RTVS „N“ 02:20 
Havrania cesta  

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PiaTok 2.7.2021 soboTa 3.7.2021 nedEĽA 4.7.2021

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

3.7.2021 20:30  

POPOLUŠKA ZO 
SUPERMARKETU

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )
14-dňo y, r ť

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 dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

0908 914 180
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Prijmeme do pracovného
pomeru pracovníkov:

Halama Holding - Píla Senec s.r.o.
KROVY, STRECHY

Boldocká cesta 2560, 903 01 Senec
Tel.: 02/4592 3392, 0903 476 666

ubytovanie vieme zabezpečiť
mzda: od 1000 € / netto mes. + prémie

 strojníka pásovej píly - mebor 
 strojníka rámovej píly - gáter
 pilčík s motorovou pílou
 pomocný robotník
 brigádnik, absolvent
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HĽADÁME
SADROKARTONISTOV
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TEL.: +421 950 301 301 

SADROKARTONISTOV

- PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA

  HRADENÉ FIRMOU
- 11 - 14  EUR /HOD.

- ZABEZPEČENIE NÁRADIA 
  A FIREMNÉHO AUTA

- PRÁCA NA TPP ALEBO 
  NA ŽIVNOSŤ

Návrat k zdraviu 
po ľahkej forme COVID-19

Ozdravná rekreácia na 6 dní/ 5 nocí s plnou 
penziou a bohatým programom iba 

za 195.- EUR/ 1 osoba a pobyt

Pôvodná cena 245.- EUR, dotáciu od štátu 
50.- EUR dostanú i Vaši rodinní príslušníci, 

ktorí boli s Vami v jednej domácnosti.

Voľné termíny: 28.6 -3.7., 19.7 – 24.7., 
23.8 – 28.8., 30.8 – 4.9.21 , a neskôr.

Rezervácie: Rekreačné stredisko Potravinár, 
0918 591 942, 0918 494 494, 

recepcia@oravskahoraren.sk

Oravský Podzámok č. 396, 
www.oravskahoraren.sk
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KŠX-DELTA, s.r.o.  prijme 
������������������

�����������

Výroba káblov 
na autobatérie

Základná mzda: 
20.000 - 25.000 �������������

Miesto práce: ������������
Ubytovanie ZDARMA
Kontakt: 0911 478 509

Mail:info.idelta@gmail.com
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