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Nikdy nepochopia,
že tu žijú aj „tí ostatní“
Leto, ktoré bolo (dúfam) aj časom čítania, sa skončilo. Jedna z knižiek, ku ktorej som sa už x-tý raz vrátil, bola Orwellova Zvieraca farma.

silný príbeh. Keď skupina hospodárskych
zvierat vyštve zlomyseľného majiteľa farmy, zdá sa, že všetko v tomto novom férovom a spravodlivom svete bude čoskoro
dokonalé. Avšak prasatá začnú medzi se„Kto kontroluje minulosť, má pod bou viesť vojnu a nútia ostatné zvieratá,
kontrolou budúcnosť. Kto kontroluje súčas- aby si zvolili, na čej strane budú stáť.
nosť, má pod kontrolou minulosť.“ Napísal
Orwell varoval, že prehliadať totalitný
v tejto knihe jej autor, Eric Arthur Blair, charakter režimu je nielen zbabelé, ale aj
známy pod literárnym pseudonymom nebezpečné. Zvieracia farma je preto preGeorge Orwell, britský novinár a spisova- plnená odkazmi ako zákazom zhromažteľ. A autor Orwell k tomu ešte veľavravne dení, kastovaním zvierat, existenciou bododáva smutné konštatovanie, že „podľa jových psov, do zblbnutia bľačiacich ovcí,
všetkého nič nenaučí niektorých ľudí, že vnútornými spormi medzi prascami, nimi
existuje aj ostatných 99 percent populá- inscenovanými procesmi či vynútenými
cie.“ Možno dnes celkom nesedia percentá, priznaniami. Sú to až mrazivo skutočné obale konštatovanie ako také je stále platné, razy. „Tajomstvo vládnutia spočíva v tom,
ako spojiť vieru vo vlastnú neomylnosť so
aj u nás, aj dnes.
V Orwellovej Farme je ustanovený schopnosťou učiť sa z minulých chýb.“ Píše
nový režim, ktorý sa zo začiatku zdá byť vo Zvieracej farme Orwell a doskvelý, ale dobré časy netrvajú dlho. Prasa dáva: „Vrcholom všetkého
Napoleon za pomoci psov, ktorých samo kacírstva je zdravý rozum.“
potajme vycvičilo, prevzalo moc. Napoleon
Zachovajte si zdravý
používa rôzne metódy demagógie a zviera- rozum, vážení čitatelia, aj
tá si stále viac a viac podmaňuje. Nakoniec keď to nie vždy je ľahké.
bez toho, aby si to uvedomili, sa majú hor- A knižky sú vždy pošie ako za predchádzajúcej vlády farmára učné. Aj na jeseň.
Jonesa. Keď sa začítate pozornejšie, zistíte,
S pozdravom
že sa vám pred očami odohráva temný a
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

86.750
87.350
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

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
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
48.090
32.750

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
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
auto-moto/iné
»Výkupim motorové vozidlá všetkých značiek, staré,
nepojazdné, havarované.
T.č.: 0905 505 129
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/ Babetta/ Stadion/ Simson aj iné 0949371361
»Kúpim JAWU 90, 250,
350 aj diely PONÚKNITE
0949505827
»Odkúpim továrenský traktor alebo malotraktor, aj v
zlom stave alebo nepojazdný. 0949350195
»KÚPIM VETERÁNY: Autá,
Motorky, Traktory, Stabiláky. Tel. 0944212081

25
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> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vlo{kovanie
komínov
> strojRYÁĆistenie
zadechtovaných
komínov

08 STAVBA
stavba
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

> fasádne komíny
!Ćistenie a kontrola
komínov

09 DOMÁCNOSŤ

0905 279 418

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

obhliadka ZDARMA

11 HOBBY A ŠPORT
hobby
»Predám používanú streleckú plochu ne trénovanie
hokeja, rozmer 2,4 x 5,3 m,
tel: 0907 338 848

.ontaktujte nás v pracovných dČRch
od 7,00 hod do 17,00 hod

14 RôZNE
RôZNE
INÉ 14/ iné
»Kúpim staré plechové
hračky. T.č.: 0905 505 129
16 ZOZNAMKA
zoznamka
»Ponúkam lásku
0908696372

Erimont s.r.o., LXĆLYQ¹315
0905 279 418, Michal HudáĆ

žene

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LI medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP LI 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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. 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
novinách, LI zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk
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V záhrade je práce vyše hlavy

PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY
STRIECH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

Máme tu nádhernú jeseň. Podľa dlhodobých odhadov by mohla ešte niekoľko týždňov vydržať. A to je dobre,
lebo v záhradách je vari ešte viac práce, ako na jar.

kôru a vetvičky z orechov kompostovať
šesť mesiacov. Potom môžeme použiť
takýto kompost aj na rastliny, ktoré sú
veľmi citlivé na juglon. Vraví sa, že ak
nie ste si istí tým, že kompost už môžete použiť, vysejte na konci zimy semená
Popozerajme sa na pivonky, ktoré paradajok do kompostu a pozorujte, či
nám koncom jari tak nádherne kvitli. vyklíčia. Ak áno, juglon je preč.
Blíži sa čas, kedy ich je treba zrezať tesV záhrade sa teraz nebudeme stane nad zemou. Ich listy by mohli byť v čiť obracať. Zbierame jesenné odrody
zime vstupnou bránou pre hubové cho- ovocia, dokončujeme presvetľovanie
roby, a tak netreba riskovať. Ide o dob- kôstkovín a orechov. Vo vinohrade pore mrazuvzdorné rastliny, ktoré pod stupne zbierame hrozno skorších mušzemou zimu bez problémov prečkajú. tových a neskorých stolových odrôd.
Skoro na jar sa z koreňov začnú na po- Do konca mesiaca ešte môžeme sadiť
vrch predierať nové výhonky.
jahody. Kkoncom septembra môžeme
Nepríjemnejšou prácou je likvidá- začať s vysádzaním ríbezlí, egrešov a
cia padajúcich lôistov orecha. Aj keď, malín a súčasne začíname s prípravou
málokto vie, že obsahujú látku juglon. jám a kolov na novú ovocnú výsadbu.
Ten patrí medzi najsilnejšie prírodné Jamy by sa mali asi mesiac „vetrať“.
fytotoxické látky. Má fungicídne (ničí
huby a plesne), insekticídne (ničí/
odpudzuje hmyz) a antibiotické (ničí
baktérie a vírusy) účinky. Bolo zistené, že má negatívny vplyv na rast a
vývoj niektorých rastlín (napr. paradajky, zemiaky, paprika, hrach, uhorky, špargľa, rebarbora, žerucha siata,
baklažán, jablone, hrušky, černice,
čučoriedky, rododendrony, azalky). Aj
preto je namieste otázka - ako je to teda
s kompostovaním orechového lístia? V
pôde sa juglon rozkladá asi dva mesiace, v komposte 2 až 4 týždne. Ak si chceme byť absolútne istí, že v komposte už
nie je juglon, nechajme podrvené listy,
» red
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61_0052

redakčné slovo / služby, bývanie

ŠUMNÁ
STRECHA

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

MICHAL

0908 337 893
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ZATEPĽOVANIE
PODKROVIA
    

STRIEKANÁ
   
PUR PENA
 

43-0



y FÚKANÁ CELULÓZA
y MONTÁŽ SADROKARTÓNOV
liptovsko@regionpress.sk

99-0083
99-0084

+48602521334

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

20.
9. 2

splátky od 99 €

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček| Možnosť splátok s 0% úrokom
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REVOLÚCIA NA STRECHE

 



 

  

VÝROBCA STREŠNÝCH KRYTÍN

Odolná a spoľahlivá
Švédska a nemecká oceľ
Ocenená zlatou medailou
30-ročné skúsenosti

GRÁTIS

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 370€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78
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Otvorené:
Po-Pia: 9-17

34-0005-1

PONUKA PRIAMO OD VÝROBCU
Volajte: +421 940 60 20 20  slovensko@budmat.com

66-198

Odborné poradenstvo
Zameranie
Cenová ponuka

SLUŽBY, ZDRAVIE
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CBD ako prevencia pred Parkinsonom
Pomenoval ju fyzik James Parkinson v roku
1817, no poznali ju už staroveké civilizácie
Parkinsonova choroba je porucha centrálnej
nervovej sústavy, po Alzheimerovej demencii
treťou najčastejšou neurodegeneratívnou chorobou. Podľa organizácie Parkinson’s Foundation ňou trpí viac ako 10 miliónov ľudí, priemerne ochorenie nastupuje od 60 rokov.
Ide o chronickú chorobu bez presne stanovenej liečby. Z tohto dôvodu sa pacientom otvára
možnosť experimentovania. Jednou z metód
môže byť CBD, látka získavaná z konopy siatej,
ktorú v Číne používali ako liečivo už stáročia
pred našim letopočtom.

CBDexpert

ktorí popri štandardnej liečbe užívali CBD počas
šiestich týždňov. Dávkovanie sa postupne zvyV súčasnosti je Parkinson nevyliečiteľný, no šovalo zo 100 na 600 miligramov. So zvýšenými
je možné stlmiť jeho príznaky. Každodennými dávkami vedci zaznamenali zlepšenie pohybu z
aktivitami sa stáva pravidelný pohyb a dostatok 20 na 50 percent.
príjmu vitamínov, pomáha tiež relaxácia svalov
či dychový tréning.
Pozitívne skúsenosti pacientov spomína tiež
Liečba: CBD ako doplnok

Okrem toho však mnohí pacienti musia siahnuť po liekoch, ktoré v tele dopamín priamo
nahrádzajú. Syntetické liečivá môžu efektívne
doplniť produkty obsahujúce CBD. Hoci je potrebný širší výskum účinkov CBD na Parkinsona, viaceré štúdie naznačujú, že kanabidiol
pacientom dokáže pomôcť.

Dopamín a jeho nedostatok
V centrálnej nervovej sústave fungujú
neurotransmitery, ktoré naprieč organizmom
prenášajú elektrické správy. K neurotransmitterom patrí aj chemická látka dopamín, bežne
sa jej hovorí aj hormón šťastia. Dopamín nás
motivuje k činnosti a má pozitívny vplyv na
Foto: freepik / jcomp
naše emócie. Koordinuje našu svalovú funkČastým príznakom Parkinsona je chvenie rúk
ciu, vďaka čomu sa môžeme bez problémov
v pokoji. Paradoxne, bežne používané lieky,
pohybovať.
môže tento symptóm zhoršiť a spôsobiť poruchu
Pri Parkinsonovej chorobe však telo postu- pohyblivosti hladkého svalstva,
takzvanú
pom času stráca bunky, ktoré látku produkujú. dyskinézu. Medzi vedľajšie účinky dlhodobého
Choroba sa prejavuje trasením rúk v pokoji, užívania klasických liekov proti Parkinsonovi
stuhnutosťou trupu, zlou rovnováhou či spo- patrí nepokoj, úzkosť či nevoľnosť.
malenosťou pohybov. Vo vážnejších prípadoch
dochádza k ťažkostiam pri vykonávaní jednoPodľa výskumu z roku 1986 vykonaného pre
duchých motorických úloh. Nastávajú tiež psy- International Journal of Neuroscience, môže
chické zmeny ako depresia či úzkosť, v koneč- tieto vedľajšie účinky zmierniť práve CBD. Štúdie sa zúčastnilo päť pacientov s Parkinsonom,
nom štádiu aj demencia.

predsedníčka Spoločnosti Parkinson Slovensko
Katarína Félixová: „Jeden z pacientov CBD fajčil cez vaporizér. Cítil sa dobre, dokonca na istý
čas nepotreboval lieky. Vrátil sa k nim asi po pol
roku.“
Symptómom Parkinsona sú tiež psychózy,
ktoré menia spôsob vnímania a môžu spôsobiť
halucinácie. Výskum z roku 2008 pre britský
Journal of psychopharmacology pozoroval efekty CBD na šiestich pacientov, ktorí počas jedného mesiaca popri bežnej liečbe užívali 150 miligramov CBD denne. Výsledky dokázali značný
pokles psychózy, pričom neboli zaznamenané
nežiadúce vedľajšie účinky.
V minulom článku sme písali o fungovaní endokanabinoidného systému. Keďže CBD tento
systém stimuluje, látka pôsobí protizápalovo,
podporuje imunitné reakcie a udržuje v tele
rovnováhu. Dokáže preto priebeh Parkinsona
spomaliť a pôsobiť tak ako prevencia proti zhoršeniu choroby.
CBD je však stále v sfére medicíny novinka a
vedcom chýba dostatok informácií na vytvorenie
presných záverov. „Budú CBD predpisovať lekári? Dokáže sám pacient korigovať dávku? Zatiaľ
sa nedá sa odhadnúť, do kedy budú stačiť tie najnižšie dávky,“ hovorí Katarína Félixová. » red.
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5% CBD olej

0

31,5

EUR

10% CBD olej
,9EU0R

45

20% CBD olej
0

63,0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRP
DM9\NRQWDNWXMWHQ£V
D]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
DMQDSUHGDMQL

33-0069
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Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

ZSHMÐSZ MKD VP skupiny "C+E"
Kontakt: 00421 917 999 400
e-mail: dispo@gvslovakia.eu

13 121 0205

Mzdové podmienky: od 1.800€ brutto/mesiac

HĽADÁME
UPRATOVAČKU/ČA
do objektu
v Liptovskom Mikuláši
Mzdové ohodnotenie : 3,70 € netto
Pracovná doba : ranná /poobedná
Nástup možný od ..

na tel. č.

0908 894 076

52-0155

V prípade záujmu volajte

BRAVČOVÁ PORÁŽKA
V NEMECKU

13€ - 15€
PODĽA KVALIFIKÁCIE
BRUTTO NA HODINU

20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky

Nemecká pracovná zmuva
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu
Možnosť turnusov I Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

+421 944 995 400

85_00334

www.simon-ﬂeisch.de I job@simon-ﬂeisch.de
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naša spoločnosť / auto-moto

Najčítanejšie regionálne noviny

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

NEMECKO

t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále ponuky aj pre mužov!
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Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax

Volajte na bezplatné číslo

· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

0800 24 24 44
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PONÚKAME
PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 €
DO 1300 € / MESAČNE

85_0532

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

0800 500 091

Slovenská rodina v Nemecku hľadá ženu
na pomoc pri zabezpečovaní bežných denných
činností ako príprava jedál, upratovacie práce,
starostlivosť o domácich miláčikov a pod.
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a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk

UBYTOVANIE ZDARMA - MOŽNOSŤ TURNUSOV

TPP ������������������

32-001-5

www.aiw.sk

1.500 € NETTO

�������������������
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85_0621

Kritériá
pre spoluprácu :

POMOCNÁ SILA
V DOMÁCNOSTI
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+421 944 995 400

85_0694
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