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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

/Dolný Kubín/ - Oravská knižnica A. Habovštiaka 
v Dolnom Kubíne v spolupráci s OZ Inšpirácie otvá-
ra Výtvarný klub. Stretnutia budú každú stredu od 
15.45 do 18.00 h v priestoroch knižnice. Občianske 
združenie Inšpirácie vzniklo v roku 2001 a jeho 
zakladajúcimi členmi boli predovšetkým učitelia 
a poslucháči výtvarného štúdia pre dospelých. 
Intenzívne prezentujú svoju tvorbu na rôznych vý-
stavách. Od 29. 9. 2021 sa ich novým zázemím stala 
Oravská knižnica.

/ok mbf, or/

/Rabča/ - V Rabči reagovali na výzvu ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorá im 
umožnila rozšíriť vybavenosť obce a pomôcť pra-
cujúcim rodičom. Vlani začali stavať detské jasle 
nad materskou školou a začiatkom budúceho roka 
ich plánujú otvoriť. Budú mať kapacitu 12 miest pre 
deti od jedného do troch rokov. V jasliach nebude 
chýbať prebaľovací pult a výťah na kočíky.

/ww ocu, or/

/Osádka – Leštiny – Vyšný Kubín – Dolný Ku-
bín/ - Desiatky ľudí v obciach Osádka, Leštiny, 
Vyšný Kubín a stovky fanúšikov cyklistiky na 
sídliskách, v uliciach mesta a najmä v cieľovej ro-
vinke na Bysterci v Dolnom Kubíne pozdravovalo 
pretekárov medzinárodných cyklistických prete-
kov Okolo Slovenska. Každý chcel vidieť Petra Sa-
gana, ktorý zvádzal šprintérsky súboj o víťazstvo. 
V dolnokubínskej druhej etape pretekov Okolo Slo-
venska prišiel do cieľa ako druhý. Bol to na Orave 
športový sviatok pre cyklistických fanúšikov a ne-
zabudnuteľný zážitok pre divákov.

/or/
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Kúpim novú plecharinu na 
skodu 1000mb,100,105,120 
Tel 0910594060
»Kúpim Babetu,Stelu-
,Pionier aj nepojazd-
ne.0949505827

»HĽADÁME DOM DO PRENÁ-
JMU V TRSTENEJ 0910 570 
909

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

Občianska
riadková
inzercia

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera OR medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP OR 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 no-
vinách, OR zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

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

/Dolný Kubín/ – Každý deň a na rôznych miestach 
ľudia podpisujú petíciu za záchranu Dolnoorav-
skej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého 
v Dolnom Kubíne. V petícii žiadajú, aby Minister-
stvo zdravotníctva SR a Žilinský samosprávny kraj 
zastavili a odmietli akékoľvek kroky smerujúce k 
zrušeniu fungujúcich oddelení nemocnice. Pod-
písať ju môžu občania z celého Slovenska, osoby 
akejkoľvek štátnej príslušnosti a môžu ju podporiť 
aj občania mladší ako 18 rokov, pokiaľ textu petície 
rozumejú. K dispozícii na podpis je papierový petič-
ný hárok, alebo online stránka www.peticie.com. 
Chirurgické, ortopedické, interné, gynekologicko-
pôrodnícke, neurologické, novorodenecké a detské 
oddelenia, tiež oddelenia anestézie, intenzívnej me-
dicíny a centrálnych operačných sál by podľa avizo-
vaných zmien mali nahradiť oddelenia poskytujúce 
len prevažne následnú a rehabilitačnú zdravotnú 
starostlivosť. Dolnokubínska nemocnica má dlho-
dobo výborné výsledky, čo pravidelne potvrdzuje aj 
nezávisle odborné hodnotenie INEKO a v roku 2020 
skončila ako 6. najlepšia všeobecná nemocnica v SR 
a ako najlepšia v ŽSK. Má výborné hospodárenie a 
v porovnaní so štátnymi nemocnicami sa už neza-
dlžuje. Ohlasovanou optimalizáciou siete nemoc-
níc hrozí Dolnooravskej nemocnici transformácia z 
úrovne „regionálna“ na úroveň „komunitná“, čo by 
znamenalo zásadné obmedzenie dostupnosti po-
skytovanej zdravotnej starostlivosti v celom regióne 
Oravy s takmer 140 000 obyvateľmi.

/mb, or/

/Chlebnice – Oravský Podzámok - Dolný Kubín 
Záskalie –  Párnica – Zázrivá/ - Aj cez Oravu od 
Chlebníc po Zázrivú bežali účastníci interaktívneho 
štafetového behu The Run Slovakia 2021. Aj oravskí 
fanúšikovia zažili jedinečnú športovú atmosféru, 
ktorú vytvárali členovia 68 štafetových tímov na 
vyše päťstokilometrovej trati naprieč Slovenskom. 
Tlieskali ich radosti z behu a dobrému pocitu z pre-
konávania samého seba.

/ww, reg, or/

/Námestovo/ - Na Oravskej priehrade nepostavia 
umelý vtáčí ostrov. Rozhodlo o tom Ministerstvo ži-
votného prostredia SR a projekt vylúčilo aj z podpo-
ry štrukturálnych fondov. Umelé hniezdisko malo 
stáť 2,8 milóna eur a na jeho výstavbu by sa muselo 
do priehrady  doviezť stotisíc ton kameňa. Minis-
terstvo v spolupráci s občianskymi aktivistami, 
ochranármi a miestnymi samosprávami bude hľa-
dať iné riešenia záchrany vtáctva na Orave. Podľa 
ministerstva výstavba stoviek čiernych stavieb oko-
lo oravskej vodnej nádrže a najmä zničené lokality 
v čiernooravskom ramene priehrady spôsobili, že 
zanikli biotopy na brehoch, kde mohlo vodné vtác-
tvo hniezdiť. Informovalo o tom tlačové oddelenie 
envirorezortu.

/im, ww mžp, or/

/Babín/ - Plný tvorivých aktivít pre deti bol druhý 
septembrový týždeň v Babíne. V rámci medzinárod-
ného projektu Za vôňou dreva, ktorý tvoria spolu s 
poľskou Brennou, sa žiaci z miestnej základnej ško-
ly učili pliesť z prútia a maľovať rôznymi technikami 
pod vedením poľských lektoriek. Projekt vyvrcholí 
začiatkom októbra slávnostným otvorením Stálej 
expozície deda Siváňa s náučným chodníkom. Za 
Obecným úradom v Babíne pribudne oddychová 
zóna, zastrešené javisko s hľadiskom, bylinková zá-
hradka, pôvodné dreviny s informačnými tabuľami 
i prvky drobnej drevenej architektúry. V priestore 
budú inštalované aj drevené plastiky vytvorené 
slovenskými a poľskými rezbármi a vnukom deda 
Siváňa, Štefanom Siváňom najmladším.

/mž, or/

INZerÁt,ktorÝPreDÁVA

0908 792 859
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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
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Ubytovanie ZDARMA
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

85
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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

85
_0

74
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2300 EUR/mesačne Brutto
Pomocník(Rakúsko)

2300 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)
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ORAVSKO
DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO

č. 39 / 1. október 2021 / 25. ročNÍk

(nie dôchodcov), na rôznorodú 
lesnú činnosť (vyžínanie, 
prerezávky, výsadby... v 

Nemecku). Plat 2500-3200€ 
v čistom, týždenné zálohy + 

cestovné a ubytovanie hradené 
zamestnávateľom. Výberové 

konania prebiehajú výhradne v 
Prievidzi. Životopisy posielajte 

na e-mailovú adresu: 
lesnehsp@gmail.com. 

Hľadáme pracovníkov 
a brigádnikov

75
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6Kontakt: 0904 487 852
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Každý týždeň:
Dolný Kubín (+ prímestské časti), 
Tvrdošín, Námestovo, Nižná, Trste-
ná, Zábiedovo, Brezovica, Čimhová, 
Liesek, Štefanov, Vavrečka, Ťape-
šovo, Lokca, Vasiľov, Babín, Hruš-
tín, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Ora-
vou, Chlebnice, Sedliacka Dubová, 
Horná Lehota, Oravský Podzámok, 
Medzibrodie nad Oravou, Bziny, 
Veličná, Revišné, Oravská Poruba, 
Párnica, Istebné, Žaškov, Vyšný Ku-
bín, Jasenová, Zemianska Dedina

+ v párnom týždni navyše:
Oravský Biely Potok, Habovka, Klin, 
Bobrov, Zubrohlava, Rabča, Rabči-
ce, Sihelné, Oravská Polhora, Pribiš, 
Leštiny, Osádka, Malatiná

+ v nepárnom týždni navyše:
Oravská Jasenica, Oravské Veselé, 
Mútne, Beňadovo, Breza, Krušet-
nica, Lomná, Zákamenné, Novoť, 
Oravská Lesná, Vitanová, Hladov-
ka, Suchá Hora, Zázrivá, Kraľovany

oravsko@regionpress.sk
spravodajstvodk@regionpress.sk

Redakcia: Trojičné námestie 191 
TVRDOŠÍN

INZERCIA

ORAVSKO
DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO

Marta Kontrová  0907 727 203
Bc. Anna Lukáčiková  0908 792 859
Distribúcia:
Ján Lajmon    0905 400 035
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (36.230 domácností)
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0910 109 109
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25

3. októbra 1789    
George Washington vyhlásil prvý Deň 
vďakyvzdania

Výročia a udalosti
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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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2. októbra 1995   
Oasis vydali jeden z najúspešnejších albumov vôbec – (What’s the 
Story) Morning Glory?

Výročia a udalosti

PRIJMEME 
20-30 ĽUDÍ 

IHNEĎ
- práca v ČR
- obsluha VZV
- Operátor výroby
- muži aj ženy
- plat od 28 000 KČ 
   do 35 000 KČ
- zálohy a bonusy
- dlhodobá a 
  stabilná práca
- ubytovanie

0908 914 180
TEL.:
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6. október 2012    
Jána Slotu vo vedení SNS nahradil Andrej 
Danko

Výročia a udalosti

INZerCIA
0908 792 859
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www.kuchynovo.sk


