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25. septembra 1576    
Rudolf II. Habsburský bol korunovaný za 
uhorského kráľa

Výročia a udalosti 26. septembra 1969    
Beatles vydali svoj posledný štúdiový al-
bum Abbey Road

Výročia a udalosti
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Na pozadí práce mám zapnutú neja-
kú televíziu s nejakým ťažko primi-
tívnym programom. Je prime-time, 
teda, hlavný vysielací čas. Kreatúry.

Nie, nechcem im venovať ani len 
minimum času, môjho i vášho, milí čita-
telia, chcem iba poukázať na to, že naše 
Slovensko nemusí byť iba krajinou, v 
ktorej sú v centre pozornosti nepretržite 
nejaké kreatúry. Civilizačné, morálne, 
etické, politické.

Spýtam sa takto - pamätáte si na pet-
rolejovú lampu? Starší asi áno. Vy, mladší, 
videli ste ju niekedy? Tak dobre, zjednodu-
šene - dolu petrolej, v strede knôt a hore tie-
nidlo. Knôty sa obvykle nechávali tlieť, nie 
vždy sa sfúkavali. Na rozdiel od tých kre-
atúr. Vždy sfúkaných, vždy pripravených! 
(Tam, kde sa dá niečo ryžovať a vyryžovať, 
aj cez mŕtvoly, aj cez popretie akýchkoľvek 
civilizačných zvykov a pravidiel.)

Tlejúci knôt je plamienok, večné 
svetielko, priškrtená energia. Mám obdo-
bie vyťahovania knôtov.

Povyťahovania. Prišiel som na to nao-
zaj iba náhodou. Že z tlejúcich plamienkov 
sa opäť dá získať oheň, plameň, žiara.

Odložení ľudia sú ako stiahnuté knô-
ty. Keď sa nehodia, keď sú sami sebou.
Keď sú „starí“. Keď nie sú „in“. Keďs sa ne-

ukazujú v reláciách, aké som spomenul v 
úvode. Ale energie v nich ešte je!

Začínam ich niečím spájať. Hoci aj 
ponukou zmysluplne pracovať. Alebo 
– rozumne komunikovať, zapájať sa do 
spoločného života nás všetkých. Pomôž-
me im ukázať a hlupákom aj dokázať, čo 
vedia a že si iba nenavrávajú, že niečim, 
čím nie sú, sú. Snažmem sa zapaľovať 
„odložených“ ľudí.

Dá sa to a ide to. Táto šialená spoloč-
nosť so šialencami na čele ich potrebuje. 
Potrebujeme ich. Ich zručnosti, ich múd-
rosť, ich skúsenosti. Nechcú veľa. Ne-
splácajú hypotéky, tak už ani nemusia 
chcieť. Pre mnohých z nich peniaze už 
dávno nie sú to najdôležitejšie na svete. 
Život ich motivuje žiť. Potrebujú iba prí-
ležitosť, šancu. Niekedy hoci aj len ľud-
ské slovo, pohladenie. 

Sú to tlejúce knôty, ktoré m,ôžu po-
môcť rozsvietiť našu temnú 
spoločnosť. Potrebujeme 
ich my, na čoraz zreteľnej-
šie izolovaných ostrovoch 
normálnosti. A stmieva sa 
veľmi rýchlo.

Pekný týždeň 
vám želá

Povytiahnite knôty

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

AUTO-MOTO PREDAJ...1
»Predám KIA SORENTO 
r.v.2007 Spoľahlivé auto, 
vhodné aj do terénu. Cena 
dohodou. 0907 418 749

AUTO-MOTO INÉ...2
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Sim-
son aj iné.. 0949 371 361

BYTY - PREDAJ...3

BYTY - PRENÁJOM...4

DOMY - PREDAJ...5

POZEMKY - PREDAJ...6

REALITY INÉ...7

STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10

HOBBY A ŠPORT...11
»Kupim ludove kroje 
0902708047

DEŤOM...12

RÔZNE PREDAJ...13
»Predám let balónom. Tel. 
0910 573 539

RÔZNE INÉ...14

HĽADÁM PRÁCU...15

ZOZNAMKA...16
»SYMPATICKA 55 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0944724181

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RPmedzera TN me-
dzera Číslo rubrikymedzera 
Text inzerátu

Príklad: RP TN 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 vrátane medzier. 
Nič iné neúčtujeme. Upozorne-
nie! Služba nefunguje u ope-
rátora 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky 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    
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- rekonštrukcia bytov, rodinných domov
- výstavba rodinných domov
- rekonštrukcie striech
- zatepľovanie fasád
- prenájom stavebného lešenia

TOPSTAV-Erik Topor
Tel.: 0902 152 310 mail: eriktopor89@gmail.com

VIZITKY
0905 915 036, 0907 673 926
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29. septembra 1938    
Bola podpísaná Mníchovská dohoda

Výročia a udalosti
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27. septembra 1825   
George Stephenson riadil svoju parnú Locomotion na trase dlhej 38 
kilometrov medzi mestami Stockton a Darlington

Výročia a udalosti

Máme pápeža jezuitu. Učeníci sv. Ig-
náca z Loyoly sa zameriavajú na se-
bapoznávanie, inovatívnosť, lásku a 
odvahu. 

Aj Svätý otec nás pri svojej návšteve 
povzbudzoval k vytváraniu budúcnosti. 
Hovoril, že cirkev nie je  pevnosťou, mo-
censkou štruktúrou, či hradom, ktorý je 
postavený na návrší, hľadiaci zhora na 
svet s odstupom a vystačí si sám. „Zane-
chajme prílišné starosti o samých seba, o 
naše štruktúry či o to, ako sa spoločnosť 
na nás pozerá,“ hovoril pred našimi naj-
vyššími pastiermi. Dúfajme, že počúvali 
pozorne. Pápež František zdôraznil slo-
bodu, odvahu a dialóg.  Slobodný vzťah 
k Bohu je viac ako snaha o kontrolu a 
slepú poslušnosť.  Pápež povedal: „Zoči 
voči strate zmyslu pre Boha a radosti 
viery nepomôžu náreky; neosoží nám 
zabarikádovať sa v pevnosti obranného 
katolicizmu, súdiť a obviňovať zlý svet. 
Potrebujeme tvorivosť Evanjelia. Dajme 
pozor! Evanjelium ešte nie je uzavreté, 
je otvorené!“ Áno, aj my máme aktívnu 
účasť na s-tvorení. Mladým ľuďom pove-
dal: „ Dnes je toľko rozkladných síl, tých, 
ktorí obviňujú všetkých a všetko, šíria ne-
gativizmus, sú odborníkmi na sťažnosti. 
Nepočúvajte ich, veru nie, pretože sťažo-

vanie sa a pesimizmus nie sú kresťan-
ské, Pán nemá rád smútok a keď niekto 
zo seba robí obeť. Nie sme stvorení, aby 
sme skláňali hlavu k zemi, ale aby sme 
ju pozdvihli k nebu, ku druhým, smerom 
k spoločnosti.“

Každá veta, ktorú pápež povedal, išla 
rovno do srdca a niekedy vohnala slzy do 
očí. Verím, že sme všetci pozorne počúva-
li. Pannu Máriu nazval súcitnou Matkou. 
Buďme takí aj my. Namiesto prázdnych 
slov s skloňme k tým, ktorí nás potrebujú 
- navštívme našich starých rodičov, po-
dajme ruku slabým a pomôžme tým, ktorí 
sa už sami nedokážu postaviť. Hľadajme 
vlastnú cestu - v dialógu a spolupráci.

V príhovore v Košiciach zaznelo: „Ak 
objímame Ježiša, znovu sa rodí radosť. A 
Ježišova radosť, v bolesti, sa premieňa na 
pokoj. Želám vám túto radosť, silnejšiu 
ako čokoľvek iné. Pra-
jem vám, aby ste ju 
zaniesli svojim pria-
teľom. Nie kázne, 
ale radosť. Prinášajte 
radosť! Nie slová, ale 
úsmevy, bratskú 
blízkosť.“ 

Inovátor František

» Ján Košturiak

V parlamentne je návrh, aby mohli 
v školách pôsobiť zdravotníci (leká-
ri, sestry) ako zamestnanci. Aj keď 
sa to zdôvodňuje zámermi pomôcť 
chorým alebo postihnutým žiakom, 
prvotná motivácia bola prezentova-
ná dávnejšie: asistovať pri zvládaní 
covid 19, čo je dnes módnou témou.  

Napr. v USA je bežné, že je súčas-
ťou školy aj zdravotník s vybavenou 
pracovňou, aby mohol realizovať zdra-
votnícke úkony v prípade menej závaž-
ných problémov. Avšak sme v realite 
nášho školstva, kde sa neriešia dlho-
ročné nedostatky, no presadzujú sa zá-
mery, ktoré sú populárne a zviditeľňujú 
ich iniciátorov.

Je všeobecne známe, že máme ne-
dostatok zdravotníkov v nemocniciach 
i v ambulanciách. Aj pre platové či pra-
covné pomery mnohí z nich odchádza-
jú pracovať do zahraničia. Epidémia 
zas vyžmýkala  zdravotníkov tak, že 
ubúdajú, čo sa dá pochopiť v kontex-
te, ako sa k nim vláda správa. V tomto 
nedostatku sa môže ešte časť z nich 
presunúť do škôl, kde je menej hektická 
práca. Alebo sa nenájdu zdravotníci do 
škôl, ktoré si pozíciu zdravotníka zria-
dia. Ďalšou skutočnosťou je to, že školy 
nemajú ani základný  personál, ktorý 
potrebujú na fungovanie a vzdeláva-
nie. A to nikto nerieši. 

Problémom je aj známa byrokra-
cia, ktorá je prísnejšia ako v iných kra-

jinách. Otvára sa otázka, či môže vôbec 
niekto bez vedomia rodičov ošetrovať 
žiakov v prostredí školy. Ešte nedávno 
bola akákoľvek prítomnosť zdravotní-
kov v školách povolená iba s vedomím 
rodičov. Zase sa to bude musieť spojiť s 
rôznymi papiermi, aby sa dieťa mohlo 
profesionálne ošetriť. Alebo sa to môže 
zneužije a ošetrenie sa vykoná bez ve-
domia zákonných zástupcov.

Možnosť zamestnať zdravotníka 
v škole je predčasná, jej cieľom je poli-
tický marketing. Bežný učiteľ, telocvi-
kár, učiteľ biológie vie poskytnúť prvú 
pomoc a základné ošetrenie. Učitelia 
pravidelne prechádzajú bezpečnost-
nými školeniami. Na školách funguje 
zdravotná služba a sú určení zamest-
nanci, ktorí sú zodpovední za zdravot-
nú pomoc, za prevenciu. Ak sa stane 
niečo závažné, tak či tak sa musí volať 
sanitka alebo si po dieťa príde rodič, 
prípadne dá súhlas na jeho odvedenie 
k lekárovi. Stačilo by teda posilniť a 
zvýšiť kompetencie pedagógov, keďže 
ich schopnosti sú nadštandardné. Za-
žili mnohé situácie, vedia predchádzať 
úrazom, odhalia chorých žiakov, pro-
pagujú prevenciu.

Zdravotník v škole nie je zlý námet. 
Máme tu však nedostatky, ktorým by 
sa mal prednostne venovať priestor,  
pretože práve ony závažne narúšajú 
fungovanie škôl.  

Zdravotník v škole? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 9. 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

JESENNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €
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Sme uprostred jablčnej sezóny. Jabl-
ká sú svojim pozitívnym vplyvom 
na organizmus doslova pokladom v 
našej strave.

Jeden z takmer zabudnutých recep-
tov starých mám a mimoriadne zdravá 
a chutná lahôdka sú pečené jabĺčka. 
Tento recept má veľkú výhodu v tom, že 
sa nedá pokaziť a ľahko ho zvládnu pod 
„bezpečnostným“ dozorom rodičov aj 
deti.

Potrebujete jablká, maslo, kryštá-
lový cukor, škoricu (práškovú) a pár 
kvapiek citróna. Na pečiaci plech dáte 
papier na pečenie. Jablká roztštvrtíte, 
zbavíte jadrovníkov, kto môže, pokojne 
ich ani okrajovať nemusí. Šupka je bo-
hatým zdrojom vlákniny a všetkého naj-
cennejšieho, čo jablko obsahuje.

Očistené a nakrájané jablká rozlo-
žíte na pečiaci papier, poprášite kryštá-
lovým cukrom (podľa kyslosti ovocia), 
škoricou a navrch dáte štipky masla. Šup 
do trúby piecť, kým jablká nezhnednú. 
Môžu byť na nich aj doslova „opálené“ 
špičky.

Keď vychladnú, chudobnejšia a ľu-
dovejšia verzia receptu hovorí – dať do 
misiek, pokvapkať citrónom a už si len 
pochutnávať. V slávnostnejšej verzii toh-

to zákusku máte ešte kúsok práce. Upe-
čené jablká popučíte alebo rozmixujete 
na pyré. Opäť do misiek a navrch ešte 
dáte nesladenú šľahačku. To už je naozaj 
neskutočná dobrota. Vychladené jablč-
né pyré je úžasne dobré. A to, že je zdra-
vé, je asi naozaj zbytočné pripomínať.

Ozaj, keď už o tých starých mamách. 
Mnohé z nich napríklad jablká očistili, 
nastrúhali, sterilizovali do pohárov a 
celú zimu mali dať čo na množstvo dru-
hov výborných domácich koláčov. Z naj-
rôznejších ciest, no vždy chutných. To, 
že zavarený jablkový kompót je tiež jed-
na zo zimných lahôdok, asi viete. Možno 
však už nie to, že jablko možno použiť aj 
na zahustenie akejkoľvek omáčky pod 
mäso. A napokon, keď už naozaj nič iné 
v gastrozmysle, jablká sú asi tou najkraj-
šou dekoráciou v našich domovoch.

Najjednoduchší zákusok na svete

» red
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hľadáme šikovnú/ého kolegyňu/u 
na čistenie a krájanie zeleniny

KEBABIZÒA - Príprava zeleniny 

Práca na dohodu, cca 3-4 hod. 4,13€/brutto hod.
Kontaktná osoba: Adriana Hradilová 

tel.: 0948 853 377, hradilova@kebabizna.sk

3
6
-0
0
0
2

SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Beckove a okolí

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Dubnici nad Váhom

0948 219 522 •  radovan.gubany@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď. POS nutný!
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28. septembra 1820   
paradajka bola verejne potvrdená za bezpečnú po tom, ako Robert 
Johnson zjedol v Saleme v americkom štáte Massachusetts 24 kg 

Výročia a udalosti 30. septembra 1952   
v Košiciach sa začal súdny proces s členmi protikomunistickej orga-
nizácie Biela légiaplodov

Výročia a udalosti
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

4,50 € / ks
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Kontakt: 0910 763 132

- Búracie a výkopové práce

- izolácie základov, 

   garáží a pivníc

- nátery striech a rín

- zámkové dlažby, obrubníky 

   a úprava terénu

- dodávka materiálu

7
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CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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CBD pomáha aj proti bolesti
Môže konopná medicína priniesť pri-

rodzenú úľavu od bolesti?

Bolesť má chronický či akútny charakter 
a počas života ju v určitom momente znáša 
každý. Hoci dnes existuje mnoho spôsobov, 
akými sa jej zbaviť, väčšinou impulzívne 
siahame po syntetike. Pritom zabúdame, že 
častokrát môže pomôcť samotná príroda. 
Jedným z tradičných rastlín, ktoré proti bo-
lesti pomáhajú je aj na Slovensku tradične 
pestovaná konopa siata, z ktorej sa získava 
látka kanabidiol (CBD) .

Podľa žurnálu Pharmacy and Therape-
utics konopu siatu pre medicínske účely 
využívali už 3000 rokov pred našim leto-
počtom v Rumunsku. V USA dominovala 
hlavne v devätnástom a dvadsiatom storo-
čí, v roku 1850 dokonca túto rastlinu v USA 
zahrnuli do zoznamu liečiv, takzvaného 
United States Pharmacopoeia. Dnes už 
vieme, že liečivý účinok konopy vo veľkej 
miere spôsobuje kanabinoid CBD a to aj pri 
tlmení bolesti.

Vnímanie bolesti v EKS

V ľudskom tele funguje takzvaný endo-
kanabinoidný systém (EKS). EKS má na sta-
rosti harmóniu mnohých telesných funkcií. 
Ak do tela dostaneme CBD, pomáhame 
túto harmonizáciu posilniť. CBD má v rám-
ci endokanabinoidného systému nepriamy 
vplyv na špeciálne receptory rozmiestnené 

vo viacerých oblastiach tela. Podľa toho, 
kde sa nachádzajú, dokážu tieto recepto-
ry ovplyvňovať a regulovať pohyb, pamäť, 
spánkový cyklus, telesnú teplotu, ale aj zá-
paly a bolesť.

Aj CBD napríklad dokáže aktivovať re-
ceptor nazvaný CB1, čím zabezpečí, aby 
telo neuvoľňovalo toľko látok zvaných neu-
rotransmitery, ktoré sa podieľajú na preno-
se a spracovaní signálu bolesti. Tento efekt 
bol skúmaný najmä na zvieratách, ktoré po 
podaní kanabinoidov prestali reagovať na 
bolestivé podnety rôzneho charakteru.

CBD proti zápalom či dlhodobej bo-
lesti

Jedným zo závažnejších druhov bolestí je 
chronická bolesť, ktorá kvôli dlhodobému 

trvaniu výrazne ovplyvňuje kvalitu života. 
Podľa doktora Kevina Boehnka, výskumní-
ka pre Chronic Pain and Fatigue Research 
Center, prebiehajúce štúdie na zvieratách 
dokázali schopnosť CBD redukovať chro-
nickú bolesť a zápal, a to bez závažných 
vedľajších účinkov.

Renomovaná psychoterapeutka Dawn-
Elise Snipes prezentovala štúdiu so 131 
pacientmi s chronickou bolesťou, ktorí 
dlhodobo užívali analgetiká. Po ústnom 
užití CBD 53% z pacientov obmedzilo alebo 
úplne vylúčilo užívanie opioidov a 94% 
zaznamenalo zlepšenie kvality života do 
ôsmich týždňov.

Ďalším typom je akútna bolesť. Bolesť, 
ktorá je s CBD spájaná najmä pri migréne. 
Ako uvádza portál o zdraví Healthline, 
citujúci odborné štúdie, “200 miligramov 
substancie s obsahom 9% CBD dokáže 
obmedziť akútnu bolesť pri migréne o 
55%.“

Proti akútnej bolesti často užívame 
štandardné lieky, ktoré napriek ich 
rozšírenosti v krajných prípadoch môžu 
spôsobiť závažné vedľajšie účinky. 
Výhodou CBD je absencia vedľajších 
efektov. Aj z tohto dôvodu sa užívanie 
CBD proti bolesti rozšírilo napríklad u 
športovcov. V roku 2018 dokonca Svetová 
antidopingová agentúra vylúčila CBD zo 
zoznamu zakázaných látok.  » red.

Foto: freepik / jcomp

INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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NOVÝ A NAJVÄČŠÍ
PNEUSERVISPNEUSERVIS

VAJNORSKÁ 129
V BRATISLAVE
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121
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Miesto práce: Nové Mesto n. Váhom
Ubytovanie zdarma + stravné lístky

Kontakt: 0918 493 960 (od 9:00 - 15:00 hod.)
E- mail: stajanslovakia@azet.sk

Obsadzujeme tieto pozície:
������������������ 

(od 880 €/mesiac)
��������������� 

(od 920 €/mesiac)
����������������������

(od 1.350 €/mesiac)
�����������������

(od 1.400 €/mesiac)

�����������������
�����������������������
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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 ponuky aj pre mužov!
14-dňo y, r ť

Honorár 1 200 až 1 800 € 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 pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


