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Október je zvláštny mesiac. Je prvý 
astronomický, obvykle býva v podobe 
niekoľkých dní „babieho leta“ aj akou-
si post scriptum spomienkou na leto, z 
času na čas sa v dejinách vynárali aj iné 
prívlastky. 

Napríklad mesiac priateľstva so So-
vietskym zväzom, ktorý sa však oficiálne 
začínal až v novembri a trval takmer do 
Vianoc. Nevadí, mesiac priateľstva s jed-
nou krajinou sme vymenili za rok priateľ-
stva s inou. Rozdiel je iba v tom, že jedna 
bola na východe, druhá je na západe. Inak 
sa nič nezmenilo. Nič to, aj Zem sa občas 
prepóluje, vraj sa jej magnetický pól opäť 
začal meniť a už je kdesi nad Sibírou.

Október je aj mesiacom úcty k star-
ším – pre tých, ktorí netušia, že naši starkí 
si zaslúžia úctu celoročne oveľa viac ako 
to celoročné priateľstvo so zámorím. Tak 
iba pripomínam, každý raz bude starší a 
starý, ak sa dožije.

Lenže, október je aj mesiac misií a 
mesiac chudoby. Sú rôzne druhy chudo-
by – mentálna, morálna, etická, vzdela-
nostná, napríklad. To je epidémia, ktorá 
zasiahla naše politické kruhy. Potom je 
chudoba citová, tá pustoší v čoraz širšej 
časti populácie, chudoba hodnotová je 
zas príznačná pre svet médií.

No a ešte je tu chudoba – chudobná. 
Chudoba ľudských bytostí, ktoré môžu byť 
aj vzdelané, aj múdre, aj morálne, aj hod-
notovo orientované, len proste nemajú z 
čoho uspokojiť základné životné potreby. 
On je to začarovaný kruh. Ak v politike pre-
vláda hodnotová chudoba, v spoločnosti 
zas dominuje tá ozajstná chudoba či bieda.

Chudobní v drvivej väčšine nemô-
žu za to, že sú chudobní. Že nemajú na 
elektriku, plyn, desiatu pre deti do školy. 
Často ani na strechu nad vlastnou hlavou. 
A tí ostatní – mentálne, hodnotovo a etic-
ky nechudobní by si ich mali všímať. A 
pomáhať im. Ako vedia, v rámci možností 
každého jednotlivca. A keď sa nedá eko-
nomicky, finančne, hmotne, tak určite as-
poň ľudským slovom. Chudoba nie je nič 
odpudivé. Nie je to malomocenstvo, ani 
lepra. Je to jav, ktorý je v našej spoločnosti 
bežný a čoraz častejší. A zaslúži si stať sa 
celoročným mesiacom chudo-
by. Viac, ako čokoľvek iné.

Kým niekomu u nás 
ide o moc, mnohým už o 
život.

Pekný mesiac s mno-
hými prívlastkami, 
milí čitatelia!

Mesiac chudoby

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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AUTO-MOTO PREDAJ...1

»Predám KIA SORENTO 
r.v.2007 Spoľahlivé auto, 
vhodné aj do terénu. Cena 
dohodou. 0907 418 749
»Predám auto SUV Toyota 
RAV 4 diesel rok 2005, 286 
000, šedá metalíza, taž-
né, zimné a letné gumy na 
elektrónoch, nezávislé kú-
renie, STK, auto je zdržiava-
né a pekné, cena 4200eur, 
možný odpočet DPH, Skali-
ca 0903 232 072
»PREDÁM OPEL ASTRU G,AU-
TOMAT,ZACHOVALÚ, 150 00 
KM,PRVÝ MAJITEĽ, POTRE-
BUJE VÝMENU TESNENIA POD 
HLAVOU M., ZA 1000E,TEL 
0950 523 515

AUTO-MOTO INÉ...2

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949 350 195
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Sim-
son aj iné.. 0949 371 361
»Kúpim AGZAT aj pokazený.
Ponúknite 0949505827

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

DEŤOM...12

RÔZNE PREDAJ...13

RÔZNE INÉ...14

HĽADÁM PRÁCU...15

ZOZNAMKA...16

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

Občianska
riadková
inzercia

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    

Už ako dieťa ma prenasledovala 
myšlienka, prečo je na svete toľko 
hladujúcich, keď v  televízii dávali 
zábery z  tretieho sveta: vychudnuté 
deti, beznádejné pohľady... Doma 
sme sa modlievali za chudobných, 
občas sme s rodičmi poslali skromné 
balíčky. 

Až po páde komunizmu som nadviaza-
la kontakt s  pátrom misionárom Eduar-
dom Hanckom, ktorému sme aj s dcérami 
posielali balíky pre africké deti.

Neskôr sa nám podarilo v Nem šovej 
zaviesť Dobrú novinu – vianočné vin-
šovanie na sviatok svätého Štefana, čo 
vďaka Bohu každý rok prináša finančnú 
pomoc pre chudobných Afričanov.

Výraznejšia pomoc sa začala v roku 
2000, keď nás pätnásť žien z farskej cha-
rity začalo formovať rehoľná sestra No-
náta v  duchu vincentskej duchovnosti. 
Pravidelne sa schádzame, modlíme sa za 
chudobných a pomáhame konkrétnymi 
skutkami. Vytvorili sme Spolok kres-
ťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, naša 
pomoc chudobným sa tak stala organizo-
vanejšou, systematickou a rozsiahlejšou. 

V roku 2001 vincentská rodina zverej-
nila šokujúce údaje, ktoré mno hí nepo-
znajú: vo svete hladovalo 800 miliónov 
ľudí, 30 tisíc z nich denne zomieralo od 
hladu... Zorganizovala pre nich pomoc 
pod názvom Boj proti hladu a v projekte 
uviedla aj možnosti pomoci: vý varovne, 
potravinové balíčky... 

Ako sa dá zapojiť do zbierky Boj proti 
hladu?
• poslaním sms správy v tvare: DMS VIN-
CENT na číslo 877 (cena sms je 2 €) – do 
30. 4. 2022,
• finančným príspevkom,
• modlitbou.

O zbierke Boj proti hladu:
–  Je treťou najúspešnejšou zo všetkých 
podobných zbierok konaných na území 
Slovenska.
– Financie, ktoré darujú Slováci, sa odo-
sielajú na Generalát Spoločnosti Dcér kres-
ťanskej lásky v Paríži, odkiaľ si ich čerpajú 
misionári. Naša pomoc je systematická 
a adresná, keďže sestričky a kňazi pomá-
hajú skutočne najbiednejším. Financiami 
disponujú výlučne rehoľné sestry a kňazi. 
Používajú ich len na cieľ zbierky, teda na 
zmiernenie hladu a záchranu životov. 

Originálny spôsob pomoci misiám

» Margita Šumichrastová
 (text je redakčne krátený)
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Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na nasledujúcej 
strane dolu.

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.

INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926
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2. októbra 1995   
Oasis vydali jeden z najúspešnejších albumov vôbec – (What’s the 
Story) Morning Glory?

Výročia a udalosti

5. október 1962   
vo Veľkej Británii vyšiel prvý hit skupiny The Beatles „Love Me Do“

Výročia a udalosti
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Nejak sa traduje, že vysádzanie dre-
vín do záhrady je vhodné v jarnom či 
jesennom období. Má to veľa do seba, 
takže teraz je jedno z dvoch správ-
nych období na takúto činnosť.

Na výsadbu je ideálny zamračený 
deň. Rastliny potom rastú ako z vody. 
Najvýhodnejšie obdobie na vysádza-
nie ovocných stromov je práve počas 
jesene. Vtedy je mladý stromček v ob-
dobí vegetačného obdobia. Riadime sa 
alepodľa toho, akou pôdou disponuje 
naša záhrada (humusovitá, ílovitá a 
pod.). 

Ak sa ovocný strom zakorení bez 
akýchkoľvek komplikácií a pôda do 
ktorej sme ho zasadili nám vyhovu-
je, rodivosť bude rýchlejšia. Výkop 
výsadbovej jamy  sa urobí najľahšie 
rýľom. Veľkosť jamy prispôsobujeme 
každému stromčeku osobitne. Pravid-
lom je, aby bola jama dvakrát hlbšia a 
dvakrát širšia než je aktuálna veľkosť 
koreňového systému. Ešte pred vysa-
dením stromčeka do jamy, pridáme 
na jej dno pár hrstí kompostu a pre-
kryjeme ho zeminou. Dôležité je, aby 
kompost nebol v priamom kontakte s 
koreňmi stromčeka - mohol by korene 
spáliť a strom by odumrel. Rovnakým 
spôsobom použijeme aj iné hnojivá. 
Stromček vyberieme z vedra s vodou 
a vložíme do jamy, ktorú zahrnieme 
zeminou. Hĺbka v ktorej je strom vysa-
dený by mala korešpondovať s hĺbkou 

výsadby v škôlke. Rovnako dbáme na 
výšku štepu, ktorá by mala prevyšovať 
nad zemou minimálne 10-15 centimet-
rov. Pre stromček pripravíme oporu.vo 
forme dvoch kolov, ktoré zatlčieme do 
zeme s rovnakým odstupom od kmeňa 
stromu, pričom by mali byť koly oproti 
sebe. Potom medzi ne upevníme strom-
ček osmičkovým uzlom, ktorý zafixuje 
strom voči poveternostným podmien-
kam. 

Jeseň je ideálna aj na vysádzanie 
cibuľovín a hľuznatých rastlín kvitnú-
cich počas jarných mesiacov. Ako prvé 
treba vysadiť narcisy, snežienky a tavo-
líny. Narcisy potrebujú na zakorenenie 
o niečo viac tepla a aj dlhší čas. Do kon-
ca októbra môžeme vysádzať tulipány, 
hyacinty, modrice, krókusy, korunky 
či drobné cibuľoviny (puškínie, scily) 
a ďalšie. Cibuľoviny vysádzame do 
skupín (v rámci skupiny musí byť len 
jeden druh), nie jednotlivo. 

Podumajte, ako si obohatiť záhradu

» red

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926
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ŽELEZO       FAREBNÉ KOVY       SKLO       PAPIER
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Zdá sa, že vláda ľudí nepotrebuje – 
nie je pred voľbami. A tak sa vypla-
čú iba na sociálnych sieťach. Meno 
podnikateľky, ktorá napísala na-
sledujúci text, i jej zariadenia, však 
nezverejňujeme.

„Cítime smútok… Ako naozaj mu-
síme mať my ľudia v sebe až toľko zla 
a nenávisti? Kto nás poznáte chodíte 
k nám, ako zákazníci viete, že sme 
radi keď to u nás žije. Za posledné dni 
sa potýkame s vlnou nepochopenia, 
nenávisti, osočovania len preto, lebo 
dodržiavame nariadenia. Nariadenia, 
ktoré rozdeľujú spoločnosť ( OTP ) tri 
písmená, ktoré menia aj naše životy. 
Som majiteľkou podniku, ktorý má už 
28 rokov a zamestnávam 25 zamest-
nancov. Nám naozaj ide o veľa, ide o 
naše fungovanie a naše životy. Možno 
nie som dosť silná sa postaviť štátnemu 
aparátu - hygienikom, polícii, ŠOI a ísť 
hlavou proti múru. Aj my túžime, aby 
sa to už všetko skončilo, aby sme ne-
museli nosiť ruška, nerozdeľovať ľudí, 
ktorí sú zaočkovaní od tých, ktorí sa 
očkovať nechcú, aby sme žili tak ako 
predtým. Vám, ktorí nepociťujete zod-
povednosť za svoju firmu a ľudí, ktorí s 
Vami pracujú tažko vysvetliť. 

Vyjadrenia typu skrachute, zdoch-
nite….a len preto, lebo dodržiavame 
nariadenia? My sme si ich nevymysleli! 

Chcem vidieť Vás, ako by ste sa posta-
vili k realite, keby ste vlastnili podnik a 
mali by ste sa rozhodnúť či sa s naria-
deniami stotožníte, alebo ich budete 
bojkotovať! Platiť pokuty, ktoré nie su v 
desiatkách eur len preto, aby ste ulaho-
dili všetkým! Áno, rozdelilo to spoloč-
nosť.. a ukázalo v ľudoch tie najhoršie 
stránky.. nenávisť, hyenizmus.. A tak 
Vás prosím Všetci naši neprajníci, keď 
nesúhlasíte s tým, že sme sa rozhodli 
rešpektovať nariadenia vlády, aby ste 
ku nám ako náštevníci nechodili a ne-
ubližovali nám Vašimi komentármi. 
Verím, že táto zlá doba raz skončí a do 
našich srdci sa opäť vráti slnko a láska.“

(text zo sociálnej siete zverejňuje-
me bez akejkoľvek redakčnej úpravy 
či krátenia, ako „hlas ľudu“.)

Zo statusu jednej 
drobnej podnikateľky

» red

Slovenskí agropotravinári produ-
kujú dostatok surovín, v celoeuróp-
skej konkurencii však zaostáva ich 
druhotné spracovanie. 

Jedinou cestou, ako zabezpečiť 
konkurencieschopnosť našich agropot-
ravinárov v európskom meradle je ich 
špecializácia a unikátnosť výrobkov, 
ktoré ponúkajú: ,,Ja verím, že sa nám 
podarí nastaviť tie pravidlá tak, že pod-
poríme rozvoj aj menších podnikov, 
ktoré budú integrované v odbytových 
vertikálach. Tie budú schopné ponúkať 
potraviny regionálneho charakteru, 
ktoré sa budú predávať aj za vyššiu 
cenu, ako to je v prípade potravín veľ-
kých producentov. O tom je prichádza-
júci trend, že sa nám celý sektor rozdelí 
na veľkých agropotravinárskych pro-
ducentov a na miestnych dobre zorga-
nizovaných výrobcov, ktorí budú pod 
ochranou vlastných, nimi riadených 
odbytových združení,“ uviedol minis-
ter Samuel Vlčan.

Ďalšou prioritou Intervenčnej stra-
tégie je nastavenie a podpora ekologic-
kejších postupov v pôdohospodárstve. 
Ide o nevyhnutný krok na zachovanie 
biodiverzity a ochranu pôdy v podobe 
tzv. eko-schém. Je to novinka v Spo-
ločnej poľnohospodárskej politike do 
roku 2027. Preto je prirodzené, že sa 
pôdohospodári eko-schém obávali. Po 

rokovaniach ministerstvo pristúpilo na 
celofarmový spôsob vyplácania pod-
pôr: ,,Na vidieku nám záleží, preto na 
ďalšie obdobie 2023-2027 je v prvom a 
druhom pilieri celkovo viac zdrojov. 
Predovšetkým vďaka tomu, že sloven-
ská vláda rozhodla o zvýšení spolufi-
nancovania z 25,7 percenta na 36,92 
percenta. Meníme aj nastavenie dotácií 
vyplácaných na farmu tak, že až 93 
percent poľnohospodárov dostane v 
neviazaných platbách, teda v platbách 
na plochu, viac peňazí ako v predchá-
dzajúcom období. Najmä malí, mladí a 
začínajúci farmári, ktorých pre budúc-
nosť agrosektoru potrebujeme ako soľ,“ 
zdôraznil minister Vlčan a dodal: „Zá-
roveň vyššiu podporu dostanú aj poľ-
nohospodári hospodáriaci na veľkých 
plochách, ale v závislosti od kvality a 
pridanej hodnoty rozvojových projek-
tov, ktoré budú vďaka vyššiemu spolu-
financovaniu podporené dodatočnými 
102 miliónmi eur ročne.“

Ministerstvo sľubuje posilnenie 
slovenských agropodnikov

» red

3. októbra 1789    
George Washington vyhlásil prvý Deň 
vďakyvzdania

Výročia a udalosti INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926
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Čo je to „epiketa“? Pomenovanie je 
slovnou hračkou - ide o súbor jed-
noduchých a praktických návodov, 
ako sa správať v čase šírenia víru-
su SARS-CoV-2. Jednotlivé postupy 
vám pomôžu znižovať riziko infek-
cie v každodenných situáciách a 
uľahčia orientáciu v priestore medzi 
platnými opatreniami a ohľadupl-
nosťou voči ostatným.

Nákup potravín a návšteva obchodov
Do predajne vstupujte s premysle-

ným nákupným zoznamom, aby ste v 
priestore s inými ľuďmi trávili čo naj-
menej času. Snažte sa vyhýbať špičke 
a nakupujte najmä v čase, kedy sa v 
predajniach zvykne pohybovať menej 
ľudí. Rešpektujte čas vyhradený na ná-
kupy rizikových skupín, ak je v danom 
okrese v platnosti.

Seniorom nad 65 rokov a ľuďom s 
ťažkým zdravotným postihnutím sa 
odporúča, aby v záujme ochrany svoj-
ho zdravia využívali nákupný čas pre 
nich vyhradený, ak je v danom okrese 
v platnosti.

S personálom a inými zákazníkmi 
komunikujte iba v nevyhnutnom roz-
sahu.

Noste správne nasadené rúško ale-
bo respirátor, prekryté majte ústa aj 
nos. Pri vstupe do predajne si dôkladne 
vydezinfikujte ruky alebo si nasaďte 
rukavice.

Rešpektujte pokyny zamestnan-

cov predajne a sledujte značenie, ktoré 
napomáha dodržiavať potrebné rozo-
stupy.

Nenarúšajte osobný priestor iných 
ľudí pri regáloch a pri pokladni. Ak je 
v uličke viac ľudí, vráťte sa po tovar 
neskôr.

Dotýkajte sa iba toho tovaru, ktorý 
plánujete kúpiť.

Kým si neumyjete/nedezinfikujete 
ruky, snažte sa nedotýkať sa tváre.

Pri nákupe použite samoobslužné 
skenery, ak je to možné.

Uprednostňujte bezkontaktnú plat-
bu.

Po východe z obchodu vyhoďte ru-
kavice (z rúk si ich stiahnite tak, že ich 
vyvrátite, aby vonkajšia strana rukavíc 
zostala vo vnútri) a opäť si vydezinfi-
kujte ruky.

Ak budete nútení využiť toaletu v 
obchode (nákupnom centre), snažte sa 
čo najmenej dotýkať povrchov, násled-
ne si dôkladne umyte a vydezinfikujte 
ruky.

Ako sa správať v čase šírenia COVID-19 I

» Zdroj: UVZ SR 
(pokračovanie nabudúce)

E-mail: bratislavsko@regionpress.sk

4. októbra 1865    
Vo Viedni začala premávať prvá konská 
električka

Výročia a udalosti 6. október 2012    
Jána Slotu vo vedení SNS nahradil Andrej 
Danko

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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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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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

LETÁKY
0905 915 036, 0907 673 926

VIZITKY
0905 915 036, 0907 673 926
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V minulom roku sme diskutovali s 
politikmi a podnikateľmi o tom, že 
krajina potrebuje novú víziu a plán. 
Vznikol plán obnovy. 

Krajina sa neskladá z rezortov a jej 
inovácia sa nedá urobiť na minister-
stvách. Je to vzájomne prepojený živý 
organizmus, ktorého rozvoj sa nedá riadiť 
vyhláškami a smernicami, ale proaktív-
nym pohybom zdola. Vizionár Gerd Leon-
hard na našom stretnutí Inofest povedal, 
že v najbližších 10 rokoch zažijeme väčšie 
zmeny, ako v posledných 100 rokoch. 
Musíme sa na ne pripraviť. Systémy a or-
ganizmy, ktoré sa menia pomalšie ako 
okolité prostredie postupne zanikajú. 

Potrebujeme hlavne duchovnú ob-
novu sami seba. Každý z nás. Vrátiť sa ku 
koreňom a hodnotám fungovania tohto 
sveta. Obnoviť dôveru a spoluprácu na-
miesto konfliktov a sporov. Premiér na 
našom stretnutí v piatok povedal príklad: 
Keď niekomu z nás ochorie blízky človek, 
väčšina hľadá známosti k dobrému leká-
rovi. Musíme to zmeniť. Vytvoriť krajinu 
pre všetkých. Krajinu, kde nepotrebujeme 
známosti, úplatky a predbiehanie sa, aby 
sme dostali dobré služby. Obyčajní ľudia 
na Slovensku stáročia žili pod vládou 
iných národov. Vládli nám nacionalisti, 

fašisti, komunisti, papaláši, oligarcho-
via aj mafiáni. Zanechalo to na nás stopy 
nedôvery, negativizmu, závisti aj nená-
visti. Potrebujeme obnoviť svoj vzťah k 
Bohu k sebe, k ľuďom a veciam okolo nás. 
Hľadajme vieru, lásku a nádej. Postavme 
do stredu spoločnosti obyčajných ľudí 
a pomôžme im rozvinúť ich neobyčajné 
talenty. Svätý otec nás vyzýval k slobode, 
tvorivosti a dialógu. Inovátori premieňajú 
problémy na príležitosti a opravujú svet. 

Staňme sa inovátormi našich životov 
a prostredia, v ktorom žijeme. Obnovme 
v sebe to, čo sme dostali do výbavy keď 
sme boli malými deťmi - fantáziu, tvori-
vosť, odvahu a čistotu. Sedeli sme s pre-
miérom celé dopoludnie a diskutovali o 
budúcnosti našej krajiny. Zapaľovali sme 
malé plamienky nádeje a niesli ich do 
svojich rodín a firiem ako Betlehemské 
svetlo. Premiér nie je 
superman ani spasi-
teľ tejto krajiny. Je to 
poctivý a pracovitý 
chlap. On sám Slo-
vensko nezmení, ale s 
nami sa mu to môže 
podariť. 

Plán obnovy

» Ján Košturiak

7. októbra 1913    
Henry Ford zaviedol výrobnú linku

Výročia a udalosti

8. októbra 1939    
Druhá svetová vojna: Nemecko anektova-
lo západné Poľsko

Výročia a udalosti

INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926Kontakt: 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
5
-2
5

6
3
-3
6

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 10.10. 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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PRACUJETE S 

  OPTIKADROPTIK      DR.OPTIK_SK                       WWW.DROPTIC.SK  

Blue Cut

50
%

 Chráni zdravie očnej šošovky a sietnice pred negatívnymi vplyvmi modrého svetla.
  Vhodné i do okuliarov  bez dioptrií. 
  Poskytuje maximálny vizuálny komfort.

Z
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www.facebook.com/cbdexpert.sk

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 ako nádej pre epileptikov
  Historicky prvý liek na epileptické zá-
chvaty obsahuje aj CBD

Patrí medzi najčastejšie neurologické po-
ruchy, písomne sme epilepsiu zaznamenali 
už v babylonskej ríši pred vyše 2000 rokmi 
pred našim letopočtom. Epilepsia je chro-
nické ochorenie spôsobujúce rušivé pod-
nety v mozgu. Podľa Svetovej zdravotníckej 
organizácie epilepsiou trpí viac ako 50 mi-
liónov ľudí na svete, v drvivej väčšine však 
postihuje ľudí z menej rozvinutých krajín.

V posledných rokoch sa do popredia do-
stáva liečba epilepsie pomocou kanabidio-
lu (CBD), nepsychoaktívnej látky získava-
nej z konopy siatej. Pomohla najmä deťom, 
u ktorých bežná liečba nezaberá.

Životná príťaž

Poznávacím znakom epilepsie sú opako-
vané záchvaty v intervale približne dvad-
siatich štyroch hodín. Priebeh záchvatu 
môže vyzerať rôzne. Pacienti často prežíva-
jú nekontrolovateľné pohyby svalov, môžu 
byť zmätení, mení sa im tiež vnímanie. Pri-
družiť sa môžu aj psychické príznaky ako 
úzkosť či pocit déja vu.

Napriek tomu, že epilepsia je nevylie-
čiteľná a my neveme prísť na jej presnú 
príčinu, podľa Svetovej zdravotníckej or-
ganizácie je schopných až 70% pacientov 
záchvaty obmedziť. Najrozšírenejšou tera-

piou je užívanie syntetických liekov proti 
epilepsii. Tie však nezaberajú každému, a 
preto sa niektorí obracajú po alternatívach.

Šarlotina pavučina – epilepsia

U epileptikov preslávil CBD príbeh diev-
čaťa Charlotte Figi, ktorá zomrela vlani ako 
13-ročná na akútny zápal pľúc spojený so 
zástavou srdca. Charlotte trpela Darveto-
vým syndrómom a počas svojho života sa 
stala ikonou svetového hnutia pre využi-
tie medicínskej marihuany. V roku 2011 jej 
bratia Joel, Jesse, Jon, Jordan, Jared a Josh 
Stanleyovci vyšľachtili špeciálnu odrodu 
konope s vysokým obsahom CBD. Títo 
šiesti pionieri šľachtenia medicínskej ma-
rihuany odrodu nazvali Charlotte’s Web, 
čiže Šarlotina pavučina. Mladá pacientka 
látku konzumovala vo forme oleja a podľa 
vyjadrení jej rodičov pre denník New York 
Times jej CBD výrazne pomohlo od inak 
opakovaných záchvatov a tak jej výrazne 

CBD zlepšilo životný komfort.
Odborný zdravotnícky portál Healthline 

uverejnil výskum na zvieratách, ktorý vy-
svetľuje vplyv CBD na epilepsiu. V interak-
cii so skupinami určitých receptorov CBD 
redukuje dráždivosť neurónov, čo obme-
dzuje náhlu abnormálnu mozgovú aktivi-
tu, typickú pri epileptickom záchvate.

 
Epidyolex v boji s epilepsiou

Najväčší posun v konopnej medicíne 
však nastal v roku 2018, kedy firma GW 
Pharmaceuticals získala v USA povolenie 
na predaj lieku Epidyolex. Ten bol vyvinutý 
na báze rastlinnej konopy na liečbu epilep-
sie spôsobenej Darvetovým alebo Len-
nox-Gastautovým syndrómom. Stal sa tak 
historicky prvým povoleným liekom s ob-
sahom CBD, pričom v marci tohto roku ho 
schválila už aj Európska lieková agentúra. 
Podľa štúdie z roku 2019 pre žurnál Mole-
cules je preto CBD „nádejou pre pacientov, 
ktorí sú odolní voči všetkým konvenčným 
proti-epileptickým liekom“. Medzi liekom 
Epidyolex a CBD olejom je však niekoľko 
rozdielov – ako syntetický liek je Epidyolex 
proti záchvatom účinnejší.

Napriek tomu však viaceré štúdie nazna-
čujú, že aj CBD vo formách, ktoré nie sú na 
predpis, môžu epileptikom pomôcť. Dôle-
žitý je hlavne správny výber. Etiketa musí 
informovať o obsahu látky CBD vo výrobku 
a jej percentuálnej koncentrácii.» red.

Foto: freepik / jcomp
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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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

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2300 EUR/mesačne Brutto
Pomocník(Rakúsko)

2300 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)


