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Jedni tieto dni volajú Dušičky, iní 
Sviatky zosnulých, ďalší zas Všet-
kých svätých. Je to úplne jedno. 

Sú to dni, počas ktorých viac ako 
inokedy spomíname na ľudí, ktorí ke-
dysi na tomto svete boli, bojovali s jeho 
nástrahami a prispievali k jeho ľudskej 
vľúdnosti.

Samozrejme, nemyslím teraz na sú-
ťaž, kto drahšie a honosnejšie vyzdobí 
miesta posledného odpočinku, ani na 
tých, ktorí stojac nad hrobmi so zopnu-
tými rukami ohovárajú prítomných, sú-
dia, čo kto má oblečené a s kým prišiel 
či nie.

Vychádzam aj zo starých „povier“, 
podľa ktorých sa v týchto dňoch vra-
cajú do domovov duše tých, ktorí ich 
už dávno nechtiac opustili. Niektorí 
predčasne, iní prirodzene, na „staro-
bu“. Každý odchod bolí, ak odchádza 
človek, ktorého sme mali radi. A bolí aj 
po rokoch. (Platí aj pre milované domá-
ce zvieratká.) Dobrí ľudia nám chýbajú, 
do našej blízkosti akoby sa natláčali ich 
opaky. Nasilu, agresívne bezohľadne, 
bezcitne.

Aj preto je dôležité pripomenúť si 
tých, po ktorých tu na zemi zostalo po-
solstvo dobra, lásky, citu, po ktorých 

zostalo dielo pre všetkých a nie iba 
vkladné knižky, ktoré si nikto na druhý 
breh zobrať nemôže.

Zasvieťme tým vracajúcim sa dušič-
kám svetlo na cestu domov, rozsvieťme 
im naše srdcia. Venujme im koncentro-
vanú spomienku a spomeňme si na ich 
odkaz pre nás, budúce generácie. Zašiel 
by som aj ďalej – naplňme ich výzvy, 
ktoré tu oni nestihli dokončiť. Nepreži-
me nadchádzajúce sviatky iba tak, pre-
sunom od cintorína k cintorínu, „lebo 
sa to patrí“. Ak nie priam musí.Toto nie 
sú sviatky pre „tých druhých“. Ani aby 
bolo iba „navonok“ čo sa patrí. Sú to 
sviatky spomínania, radosti z toho, že 
nám bolo dopriate žiť spolu so skvelými 
ľuďmi a určite aj čas náležitých a ospra-
vedlniteľne smutných spomienok. A 
nezabúdajme počas nich na tých ži-
vých, ktorí tu neraz sami žijú či živoria 
okolo nás a najviac im chýba 
pohladenie a dobré slovo.

Prosím, aj keď sú to 
dni už zomrelých, mysli-
me počas nich aj či najmä 
na živých!

Krásne sviatoč-
né dni vám želá

Víkend či dva pred

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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Hrochoť, Hronsek, Kynceľová, 
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23. októbra 1956    
Začiatok povstania v Maďarsku

Výročia a udalosti
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»Kúpim Babetu,Sim-
son,Pionier aj nepojazd-
né.0949505827
Kúpim staré motorky typu 
jawa 250/350 0908795502

»Predám 3izbový byt na 
sitnianskej ulici v sasovej.
kontakt:0904453003
»VYMENÍM REKONŠTRUOVA-
NÝ POKOJNÝ 3-IZBOVÝ BYT 
NA ÚSVITE ZA NEREKON-
ŠTRUOVANÝ 3,4-IZBOVÝ BYT 
OD 70M2 S NEPRIECHODNÝ-
MI IZBAMI OKREM RADVA-
NE,SÁSOVEJ A PODLAVÍC.
PRÍPADNE DOPLATÍM.NIE 
RK.TEL.0910192741

»Odstúpim pozemok v 
záhradkárskej osade pod 
cestou na Brezno(pri Oran-
ge).0904172768

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám zajace 0910 349 
829

»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
Tel. 0905/767 777

»Hľadám pani, ktorá by pri-
šla raz do mesiaca, alebo 
podľa potreby upratať 3-iz-
bový byt, v poobedňajších 
hodinách. Adresa Povsta-
lecká 4, BB, cena po doho-
de. Tel. 0905 947 525

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181
»Seriózny, vzdelaný muž 
hľadá priateľku vek 62+ 
SMS 0949516743

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na

www.regionpress.sk

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    

28. októbra 1918   
Česko-slovenská národná rada vyhlásila vznik Česko-slovenskej 
republiky na severných územiach Rakúsko-Uhorska

Výročia a udalosti
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interiérové // exteriérové
PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV
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Tel:0905 267 750 B.Bystrica
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3B. Bystrica
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U nás si nemusíte 
vyberať medzi

od pondelka 25. 10 .

099

-50%
cena za 1 kg

Kuracie stehná
• bez kost  a kože

239

-44%
cena za 1 kg

• rôzne druhy 

139

-30%

(1 kg = 4,63)

300 g

189

400 g

(1 kg = 4,73)

• rôzne druhy

029

Supercena

(100 g = 0,15)

200 g

059

-40%

(1 kg = 1,31)

450 g

• rôzne druhy 

• rôzne druhy

169

Supercena

(100 g = 0,73)

230 g

249

-49%
cena za 1 kg
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1299

-50%
100 praní

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

Vinea
• rôzne druhy

059

-33%
cena za 100 g

045

-34%
0,55 l

119

Supercena
95 g

• údené/neúdené • rôzne druhy
079

-38%

(100 g = 0,40)

200 g

Supercena

ROVNAKÁ 
KVALITA

NOVÝ
OBAL,

• rôzne druhy

015

-31%

(100 g = 0,38)

40 g

179

20 kusov

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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NOVOOPTIK a.s.

Banská Bystrica, Horná 18
tel.: 0948 887 516

Pon - Pia 8.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00

Brezno, Rázusova 13
tel.: 0908 287 609

Pon - Pia 9.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00/Novooptik

www.novooptik.sk

Viac ako 2000 rámov v ponuke

už od
30 €

Zaostrite
štýlovo!

Najväčší výber
v regióne   

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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Aká je správna dávka CBD?
V predošlých článkoch sme sa veno-

vali účinnosti CBD, čiže kanabidiolu, 
ktorý získavame z konopy siatej a vyu-
žíva sa v súvislosti s rôznymi fyzickými 
či psychickými problémami. Správne 
dávkovanie tejto látky je však jednou 
z najťažších úloh zistiť, aká dávka je 
správna a v akej forme si ju podať.

Do hry vstupuje mnoho faktorov

Dávkovanie CBD sa môže výrazne líšiť 
a preto počas výskumov v oblasti konop-
nej medicíny vedci pracujú s rôznymi 
množstvami. Úlohu zohrávajú faktory 
ako hmotnosť, druh zdravotného prob-
lému, časové rozmedzie a koncentrácia 
CBD. Vo všeobecnosti však pacienti v 
štúdiách užívajú približne 100 až 800 
miligramov denne.

V štúdii pre medicínsky žurnál Phar-
macotherapy, ktorá sledovala vplyv CBD 
na ľudí s Parkinsonom a psychózou, 
šesť pacientov zaznamenalo zlepšenie 
symptómov iba s dávkou 150 miligramov 
denne. V inom výskume zas pacient so 
psychózou registroval zlepšenie stavu až 
po užití 1 200 miligramov CBD za jeden 
deň.

Ako si teda zvoliť správnu dávku? Na 
túto otázku žiaľ neexistuje presná od-
poveď. Portál zameraný na overené me-
dicínske informácie Healthline uvádza 
všeobecné odporúčania, podľa ktorých 
sa možno orientovať. Prvým krokom je 

začať s malou dávkou a postupne ju zvy-
šovať podľa potreby. Dobrým štartom je 
začať užívať 20 až 40 miligramov a po 
týždni prípadne dávku zvýšiť o ďalších 
päť miligramov.

Prepočet na kvapky

Väčšina CBD olejov má 10 mililitrov. 
Pri koncentrácii 10% to znamená to, že 
celé balenie obsahuje 1 000 miligramov 
látky. Z 10 ml sa dá nakvapkať približne 
200 kvapiek, takže jedna kvapka také-
hoto oleja obsahuje 5 miligramov CBD. 
Spomínaných štartovacích 20 miligra-
mov CBD sa teda nachádza v približne 
štyroch kvapkách CBD oleja s koncentrá-
ciou 10%. Pri 5-percentnom CBD štarto-

vacie množstvo zodpovedá 8 kvapkám, 
pri 20-percentnom CBD oleji 2 kvapkám.

Ani príliš veľa, ani príliš málo

Najväčšou chybou, ktorej sa dopúšťa-
me pri užívaní akéhokoľvek výživového 
doplnku je poddávkovanie svojej dennej 
dávky. Každý metabolizmus máme na-
stavený na svoju dennú dávku, na zákla-
de ktorej si vstrebe potrebné živiny a za-
čne pracovať vo vyživenom režime, preto 
je veľmi dôležité dodržať svoju dennú 
dávku (nešetriť) a radšej užiť trošku viac 
(naše telo si vstrebe iba koľko reálne po-
trebuje, ostatok sa vyplaví v moči), ale 
nie menej.

Dlhodobé užívanie vysokých dávok 
však má svoje rizíka. Paradoxne, najmä 
pre zdravých.  Jedným z možných efek-
tov látky je totiž modulácia funkcií imu-
nitného systému, vrátane potláčania. 
Ako sme spomínali v predošlej časti, 
pozitívom je, že CBD môže zmierniť prie-
beh autoimunitných ochorení. Ľudia s 
funkčným imunitným systémom však 
jeho utlmenie nepotrebujú.

Problémy môžu nastať aj v prípade, ak 
CBD kombinujete s inými liekmi. Spôso-
biť to môže napríklad poškodenie peče-
ne. Ak máte zdravotné ťažkosti a užívate 
lieky, pred užitím CBD odporúčame po-
radiť sa s lekárom.             » red.

Foto: Canva.com
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29. októbra 1923   
uskutočnil sa prvý let Česko-slovenských aerolínií na trase Praha 
– Bratislava

Výročia a udalosti

INZERCIA
0907 727 204
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24. októbra 1885    
premiéra operety Cigánsky barón, od Jo-
hanna Straussa ml.

Výročia a udalosti
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Nemecká pracovná zmuva 
Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko potrebné  pre prácu
Možnosť turnusov I Ubytovanie zabezpečené 

Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky,  preplácané sviatky

PODĽA KVALIFIKÁCIE

www.simon-�eisch.de  I  job@simon-�eisch.de

BRAVČOVÁ PORÁŽKA 
 V NEMECKU

+421 944 995 400

13€ - 15€
BRUTTO NA HODINU

INZERCIA
0907 727 204
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26. októbra 1945   
bol vydaný posledný z tzv. Benešových 
dekrétov
27. októbra 1907   
odohrala sa Černovská tragédia

Výročia a udalosti

25. októbra 1996    
zomrel Vladimír Mináč, slovenský spiso-
vateľ (* 1922)

Výročia a udalosti
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
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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

52
-0
06
5

34
-0
00
2-
1

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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