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Tri tipy, ako zmysluplnejšie tráviť
prázdninové dni
Či už sa v tomto roku chystáte stráviť
dovolenku v zahraničí alebo zostať
na Slovensku a objavovať jeho krásy,
v každom prípade máte zrejme naplánované dni, kedy chcete jednoducho
„vypnúť,“ zmeniť prostredie a oddýchnuť si od bežného zhonu a každodenných povinností.
Máme pre vás 3 tipy, ako môžete využiť tieto dni naozaj naplno a odniesť si
z nich to najlepšie.
Dovoľte samým sebe oddychovať.
Chce to od nás aj samotný Boh.
Nemali by sme zabúdať, že prvým
dňom, ktorý dal podľa príbehu Stvorenia Boh človeku zažiť, bola práve nedeľa.
Aj preto je v niektorých kalendároch až
doposiaľ práve ona prvým dňom v týždni. Nemusíte sa teda cítiť previnilo, keď
oddychujete. Ani sa zamestnávať zbytočnými starosťami. Namiesto toho sa radšej úplne vedome ponorte do oddychu, s
vďačnosťou spočiňte v Božej prítomnosti
a vychutnávajte si dobrá a krásy, ktoré
pre vás Boh stvoril ako dar.
Venujte sa činnostiam, ktoré občerstvujú a oživujú vašu dušu.
Dovolenka či prázdniny nemajú byť
o prázdnote, ani nemajú byť „zátkou,“
ktorá len na krátky čas zadrží všetky
vaše povinnosti a po návrate ich na vás
opäť všetky vypustí. Práve naopak, voľno má byť niečím ako napr. hora – kto-

rá vám po výstupe umožní pozrieť sa
na bežné veci s odstupom, z nadhľadu,
a nanovo v nich nájsť zabudnutý zmysel
a krásu. Venujte sa preto počas svojej dovolenky činnostiam, ktoré máte naozaj
radi a ktoré umožnia vašej duši uvoľniť
sa, a nanovo a zhlboka sa nadýchnuť.
Neberte si voľno od konania dobra.
Dovolenka nie je výhovorkou pre naše
neresti ani pre zbytočnú sústredenosť
na samých seba. Nehodnoťte kvalitu
svojich prázdninových zážitkov výškou
utratenej sumy, množstvom zakúpených
darčekov, alebo vydarenosťou fotiek.
Ak chcete byť v závere dovolenky naozaj spokojní, aktívne venujte svoj čas aj
druhým – a možno práve tým, ktorí sú
na tom horšie ako vy. Napríklad niekam
pozvite osamelého priateľa či známeho. Prekvapte seniora vo svojom okolí
pohľadnicou. Alebo sa zrieknite jednej
zmrzliny či suveníru, a urobte radosť niekomu, kto potrebuje pomoc.
www.acnslovensko.sk.

» Zdroj: ACN

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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
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Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»Kúpim staré Babeta Pionier
Jawa aj diely 0940086411

06 POZEMKY / predaj
»Kúpim pozemok na Orave
alebo Liptove. 0948633675

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Výročia a udalosti
Edvard Beneš v Londýne vydal prvý dekrét
z tzv. Benešových dekrétov

21. júla 1940

»Predám používaný kurin,
rozmer 180cm x 300cm, má
dve poschodia zo znáškovými hniezdami, zateplený,
krytina plech, viac info po
telefóne 0902171603
»Ponúkam na predaj krmivá, nosnice, brojlere, kačky,
morky králiky, 0902171603

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim akékoľvek zlaté
a strieborné mince aj celé
zbierky, šperky a bankovky
t. 0915627285
»Zberateľ z TS Kúpim Mince Bankovky Plakety Vyznamenania ďalej staré
Vzduchovky Bodáky a iné
0940086411

14 RôZNE / iné
»Kúpim drevorezbu od Stefana Sivana alebo iných
autorov. T: 0907283151
»KÚPIM STARŠIU VZDUCHOVKU VZ-35,47, SLAVIA
0910419469

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera OR medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP OR 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Kvalitné
natieranie
striech
0907 545 258
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Výročia a udalosti
Holokaust: začala deportácia Židov z varšavského geta

22. júla 1942
87-0023

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, OR zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

ORAVSKO

cirkev / služby
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Diktát zloby
Diktát, okrem toho, ktorý si pamätáme zo školy, je predriekanie tvrdení,
ktoré má niekto prijať za svoje myslenie, vnútenie niečoho niekomu.
Už dlhšie podliehame na Slovensku
atmosfére diktátu. Nie, tentoraz naozaj
nechám politikov s ich politikami, často
aj zvrátenými, bokom. Mám na mysli
diktát tých, ktorí nedopustia, že niečo
môže byť aj inak, ako sú oni presvedčení.
Zlobný, agresívny diktát. Nepriateľský až
nenávistný, dokonca aj v prostredí rodín.
Vyhýbam sa diktátorom. Takýmto
diktátorom. Nemám chuť argumentovať
a už vôbec nie hádať sa s nimi. Argumenty na nich neplatia a hádkami si akurát
človek robí zo života každodenný hnus.
Keby aspoň „ja si myslím, že“, ale nie –
čoraz častejšie z ich strany zaznieva - „nie
je to tak, je to takto“. A basta, koniec. Žiadna diskusia, iba vyhlásenie, zlostné o to
viac, o čo menej je druhými akceptované.
Diktátori sú vlastne smiešni a určite aj na
poľutovanie. A hlavne, svojou verbálnou
vojnou za svoje videnie sveta, jeho pravidiel, respektíve sveta bez pravidiel, lebo
tie „obmedzujú“, sa prezentujú sami ako
obmedzení. Dokonale obmedzení.
Nerád komunikujem s obmedzenými, lebo mi nič nedávajú, iba ma oberajú

– o čas, náladu a často aj ilúzie. A vlastne,
ja si diskusiu nepredstavujem ako diktát.
Ani vlastnému psovi neprikazujem, ja
mu proste hovorím. Tak isto mu nič nezakazujem, ja ho iba odhováram, ako ho od
niečoho odhovoriť treba.
Prestali sme sa rozprávať, mať radi,
pekné chvíle spomedzi nás vytratila nenávisť iba pre to, že neprijímame diktát.
A preto, že diktujeme. Je to takto a inak
nie! Ja nikde nikdy nebudem robit toto,
lebo JA!
Nechali sme si zničiť medziľudské
vzťahy, často sme k tomu aj prispeli, lebo
my máme svoje JA a nič iné na svete neexistuje. Páchame zločin na ľudskosti a
ešte sme na to hrdí.
Nie, to je cesta do pekla. Dá sa jej
však vyhnúť, ak sa vyhneme tým, ktorí
sa po nej vybrali. Ak ich vytlačíme z našich životov, nech si diktujú sami sebe
čo len chcú. Život v nenávisti
sa často končí nenávisťou
voči sebe samému. A to je
začiatok umierania. Cintorín človečenstva.
Nech sa vám darí
uhýbať z tejto cesty
pútnikov – diktátorov!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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od pondelka 19. 7.
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500 g

U nás si nemusíte
vyberať medzi

¨ïóúĊàóüàÿİ
ÏĊÒÀúàÿ¨Ùàÿı

balenie

3

49

Càï À¨
ìïóÙ©ï¨ėÙ¨
• v celku

(1 kg = 6,98)

Vï¨ÙÀ
• údená/
neúdená

cena za 1 kg

-23%

Supercena

ƑıƏƔ

120 g

4

0
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89
(100 g = 0,74)
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Supercena
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110 g

0

69

    
  
 
 

(100 g = 0,63)

200 g

Supercena
0,55 l

0

39

àï¸àÜ

(1 l = 0,71)

• výčapné svetlé pivo

-25%

2l

-40%

ƌıƌƔ

0

89
(100 g = 0,45)

]Ēï
ÒÏÙóÏ¨½à
úĒìÿ

ƌıƍƐľ

0

75
(1 l = 0,38)

Supercena
1,5 l

0

39
(1 l = 0,26)

CúúàÙÀØÀÙ¨ïÒÙĊà¤
• jemne perlivá
• v ponuke aj Mattoni minerálna
voda cit�ón 1,5 l za 0,49 €

;à³àÒ

• rôzne druhy
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ƜƤıÌĀÒ
200 g

-43%

ƌÏÿó
ÀƋİƓƐŝ

ƋıƑƔ

0

39

VÀÒóÙ¨ï
iïîÿ¨ÒÒ

(100 g = 0,20)

• svetlý ležiak

CÒÀ¨ ÙïĒę

4 x 0,5 l

• rôzne druhy

2l

3

39
(1 l = 1,70)

Supercena
160 g

YÀàCï¨.ÙóÒúǿóóÀØ¨
• rôzne druhy
• v ponuke aj Rio Mare Tuniak,
rôzne druhy 160 g za 1,99 €

1

99
(100 g = 1,24)

Supercena

ìãĊà¤Ù
ï¨¨ìúĀï

Supercena
250 g

0

69

400 g

-28%

VÀõÏáúĒ

(1 kg = 2,76)

190 g

0

39
(100 g = 0,21)

¨úóÏĊēęÀĊ
• rôzne druhy

ƌıƎƔ

CàïƖ¤¨ÒÒ

• zmes na špagety
• rôzne druhy

0

99
(1 kg = 2,48)

Supercena

Supercena

15 kusov

50 g

0

CÀÒ

1

19

39
(100 g = 0,78)

tÌÀőCŒ

ƌƜÏÿóŽƛİƛƣƍ
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... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ
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299
BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

0950 266 604
88-0037

10

Výročia a udalosti
Miloš Jakeš predniesol v plzeňskom kultúrnom dome Červený Hrádek
svoj legendárny prejav odsudzujúci požiadavky demokratizácie

17. júla 1989
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ZATEPĽOVANIE
PODKROVIA

    

0951 636 225

+48602521334

25

25
-00

y FÚKANÁ CELULÓZA
y MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

99-0022



99-0083
99-0084

STRIEKANÁ
   
PUR PENA
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Výročia a udalosti
na hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne spadol počas búrky
hlavný stan – 1 mŕtvy a viac ako 50 ľudí bolo zranených

18. júla 2009
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0907 727 203

V I K O spol. s r.o.
Považská Teplá 529
017 05 Považská Teplá

www.scotka.sk

Ponúkame voľné pracovné miesto:
Zvárač CO2
Montážny pracovník / Montážna partia

Kontakt: 0911 577 790, scotka@scotka.sk

OR21-28 strana-
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Na plný úväzok, alebo na živnosť
Mzda 11,99€/hod.
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ZAMESTNANIE
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Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.

www.hotbuilding.sk

Montážne práce v Rakúsku
a v Nemecku
PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.
Realizujeme:

85_0509

PONÚKAME
PRÁCU V ČR

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:

87-0012

94-0062

0908 914 180

85_0342

2000€/ MES. + PRÉMIE

0910 134 567 I office@hotbuilding.sk

61_0142
42

presklenné fassády I odvetrané fasády
sendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí I priemyselná izolácia
zámočnícke práce
MZDA:
kovovýrobu
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