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Sme. Ráno vstávame, potom vzdo-
rujeme nástrahám dňa v súkrom-
nom živote i v práci. Bijeme sa za 
bytie. (Slovenčina je s tým mäkkým 
i a ypsilonom fakt kúzelná.)

Ľudský život je naplnený bytím. 
Zmysluplným, pracovitým, poctivým a 
láskavým bytím. Všetko ostatné je iba 
pretvárka, predstavenie pre naše oko-
lie. Teda, pre naše. Aj to závisí iba na 
nás, kto a čo tvorí naše okolie. My si ho 
vyberáme, my si ho formujeme a my si 
ho pestujeme. Niekomu je dobre medzi 
boháčmi, smotánkou, vo svetle reflek-
torov. Iní, tí šťastnejší, sa cítia dobre 
obklopení slušnosťou, morálnosťou a 
skromnou pracovitosťou. Starajú sa o 
to, aby boli, aby žili a aby prežili. A ak 
sa podarí, aby tu na tomto našom sve-
te aj po sebe niečo vzácne zanechali. 
Vzácne, v zmysle duchovne hodnotné. 
Nie účty a plné trezory v bankách, to je 
pofidérna hodnota.

Práve na takých ľudí si v týchto 
hodinách spomíname. Na všetkých 
tých, ktorí nám dali lásku, starali sa o 
nás, vychovávali nás, učili nás, liečili 
nás a do našich životov vryli nezabud-
nuteľnú stopu. Na mnohých ďalších, s 
ktorými sme prežili niečo pekné, neza-

budnuteľné.
Neviem, mám taký pocit, že si 

málo uvedomujeme, čo máme. Že vô-
bec sme, že existujeme. Že žijeme, vní-
mame, smútime, tešíme sa, že nás tu a 
tam dačo bolí a inokedy zas nebolí nič. 
Že sa niečo podarí, iné zas nepodarí. 
Lebo to je to pravé bytie.

Nedávno sa nás, poslucháčov z roz-
hlasových vĺn Českého verejnoprávne-
ho rozhlasu pýtal charizmatický kňaz 
Zbigniew Csendlik: „Všimli ste si ten 
zázrak bytia? Že ráno vstanete, že ste, 
že žijete, že vnímate... Že večer unavení 
idete spať a rozmýšľate, čo ste prežili, 
videli, počuli? Že vnímate život? Pros-
te, že ste?“

Zdá sa, že tieto dni spomínania sú 
veľmi dobrou príležitosťou aj na hľa-
danie odpovedí v sebe na Csendlikove 
otázky. Ak ich nájdeme, pochopili sme, 
prečo tu vlastne ešte sme. 
Čo je našou misiou na 
tomto svete kým sa pobe-
rieme za tými, na ktorých 
už iba spomíname.

Pekné spomínanie 
a úspešné nachá-
dzanie, vážení či-
tatelia, vám želá

Zázrak bytia

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

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»57ročný hľadám priateľ-
ku.0918318584
»Sympatický 68r hľa-
dá partnerku SMS 
0944697487
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181
»57r.hľadá priateľ-
ku0917049831

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP TO 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 vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TO zameňte za skrat-
ku 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 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

16 ZOZNAMKA    

PRÍĎTE SI K NÁM VYSKÚŠAŤ 
NOVÝ YARIS CROSS
TOYOTA PRIEVIDZA predaj - servis

Letisková 2C          0905 509 925 toyotaprievidza.sk

Využite krátku čakaciu dobu na servis u nás
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1. novembra 1512   
verejnosti bola prvýkrát sprístupnená výzdoba stropu Sixtínskej 
kaplnky, ktorú namaľoval Michelangelo

Výročia a udalosti
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ŽELEZO       FAREBNÉ KOVY       SKLO       PAPIER
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0903 432 588
S ahovanie a preprava

tovaru!
Aj zahrani ie

www.stahovanieblesk.sk

S ahovanie BLESK
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U nás si nemusíte 
vyberať medzi

od pondelka 2. 11.

047

Supercena
1 l

Mlieko
• t vanlivé, 
polotučné 

• bez kost , v celku

199

-33%

(1 kg = 1,00)

2 kg balenie

099

-33%

(100 g = 0,50)

200 g

• rôzne druhy

• rôzne druhy
029

-34%

(100 g = 0,20)

145 g

• 16 % tuku

062

400 g

(1 kg = 1,55)

• 

• rôzne druhy 

499

Supercena

(1 l = 9,98)

0,5 l

• hovädzie a bravčové

349

Supercena
1 kg balenie

309

-34%
cena za 1 kg
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• rôzne druhy 

075

-40%

(1 l = 0,38)

2 l

• rôzne druhy

299

-34%

(100 g = 1,92/

3 x 80 g = 240 g

• v čr evku 
079

Supercena

(100 g = 0,66)

120 g

200 g

Monte
• rôzne druhy

059

-40%

(100 g = 0,39)

150 g

400 g

• rôzne druhy 129

-23%

(1 kg = 2,58)

500 g

• rôzne druhy 

069

-22%

(1 kg = 0,55)

1 250 g

• rôzne druhy

Supercena

279

-20%

(100 g = 2,91/
2,49/1,44/1,40)

96/112/194,4/200 g

339

-43%
200 g

... a mnoho ďalších výrobkov na

od utorka
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6% CBD olej

3% CBD olej 28,80
EUR

34,80
EUR

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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Je CBD pre zvieratá správna voľba?
Vieme, že ľudia majú endokanabino-

idný systém a že psy majú ešte zložitejší 
endokanabinoidný systém s viacerými 
receptormi. Kanabidiol pre zvieratá je kaž-
dým dňom vyhľadávanejšou témou, pozri-
me sa aký súvis má CBD na metabolizmus 
zvierat.

Kĺby a CBD pre zvieratá

Mnoho psov aj mačky trápia bolesti kĺbov. 
Hoci môže veterinár predpísať lieky proti 
bolesti, hrozí riziko, že budú mať negatívny 
vplyv na mäkké tkanivá a zhoršenie stavu 
kĺbov. V neposlednom rade poškodzujú 
pečeň a obličky vášho domáceho miláči-
ka. CBD u zvierat funguje rovnako u ľudí 
stimuluje receptory ktoré majú za úlohu 
znížiť zápal v tele. Taktiež zmení spôsob 
akým mozog reaguje na bolesť. Vedci z Cor-
nell University dokázali, že psy s artritídou, 
ktoré užívajú CBD, sú aktívnejšie a vykazujú 
znateľný pokles bolesti.

Epilepsia a CBD pre zvieratá

Ukázalo sa, že 5% psov trpí epileptickými 
záchvatmi. Rovnako ako u ľudí, tak aj u psov 
sú tieto záchvaty sprevádzané mnohými ne-
príjemnosťami vyvolávajúce úzkosť. Väčši-
na veterinárov lieči epilepsiu antiepileptika-
mi. Ale tie sú extrémne škodlivé pre pečeň. 
Aj keď nemajú iné závažnejšie vedľajšie 
účinky, často nepomáhajú.

Vedci z Colorado State University boli 

nadšení, keď zaznamenali zníženie epilep-
tických záchvatov až u 89% psov, ktoré 
dostávali CBD. Kanabidiol znižuje frekven-
ciu záchvatov vďaka interakcii s endokana-
binoidným systémom. Predpokladá sa, že 
záchvaty spôsobujú elektrické náboje neu-
rónov v nervovom systéme. CBD priaznivo 
ovplyvňuje receptory v mozgu a tým sa zlep-
šuje fungovanie nervového systému aby k 
záchvatom nedochádzalo.

Psy trpiace úzkosťou

Úzkosť je jedným z najčastejších dôvodov, 
prečo majitelia svojich domácich miláčikov 
siahajú po CBD. Úzkosť sa môže u zvierat 
prejaviť v rôznych formách. Častá je fóbia z 

hluku, z odlúčenia, strach a prehnaná ag-
resivita. Samozrejme, existujú lieky, ktoré 
dokážu s úzkosťou bojovať. Na rozdiel od 
liekov CBD nespôsobuje žiadne vedľajšie 
účinky.

Väčšina ľudí, ktorá domácim miláčikom 
podávala CBD uviedla, že mal  veľmi priaz-
nivé účinky. Štúdie na zvieratách dokazujú, 
že jeho antidepresívne účinky sa neprejavu-
jú iba u ľudí, ale aj u zvierat, ktoré rovnako 
pociťujú posttraumatickú poruchu.  

CBD má v prípade úzkosti najrýchlejší 
účinok, ak sa zvieraťu podá perorálne. Efekt 
sa dostaví do 5 až 20 minút. Najlepší vplyv 
má, ak je látka podávaná denne počas urči-
tého obdobia, v ktorom zviera pociťuje stres. 
Štúdia z roku 2012, ktorá bola vykonaná na 
potkanoch zistila, že potkany, ktorým boli 
podávané opakované dávky CBD vykazova-
li menšiu úzkosť ako potkany, ktorým bola 
dávka podaná jednorazovo. Pravidelnosť v 
užívaní CBD sa ukázala ako dôležitá u všet-
kých zvierat.

A hoci si vedci nie sú istí, či CBD priamo 
znižuje úzkosť a stres, zhodli sa na tom, že 
CBD reguluje v tele serotonín. Serotonín je 
hormón, ktorý reguluje sociálne správanie a 
náladu, trávenie, zlepšuje spánok a chuť do 
jedla a tým výrazne prispieva ku psychickej 
pohode vášho miláčika. 

Vzhľadom k nižšej váhe domácich zvierat 
platí iné dávkovanie, ako u ľudí. Presné na-
stavenie záleží  od váhy, pričom platí, že na 
1 kg váhy pri priemernej dávke treba podať 
0,5 mg denne.                                                 » red.

Foto: S. Mrenová
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NOVOOPTIK a.s.

/Novooptik

www.novooptik.sk

Viac ako 2000 rámov v ponuke

už od
30 €

Najväčší výber
v regióne   

Zaostrite
štýlovo!

Topoľčany, sv. Cyrila a sv. Metoda 4648/6
tel.: 0917 708 750

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00, Sobota 9.00 - 12.00
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Ubytovanie ZDARMA
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€
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SBS
LAMA SK
príjme pracovníkov 
na fyzickú ochranu
obchodnej prevádzky 

v Partizánskom

0948 002 204

Nástup IHNEĎ
POS nutný!
750€ brutto + var. zložka/ mesiac
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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

30. októbra 1918    
Martinská deklarácia proklamovala pri-
danie sa Slovákov k vytvoreniu ČSR.

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
topolciansko@regionpress.sk

0905 719 135
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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www.lekarenplus.skl k l k

V ponuke  ANTIGÉNOVÉ aj 
PROTILÁTKOVÉ TESTY

�������������������������
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ÉNOVÉ jajajajV pV pponuonuke kke ANT
PROTILÁTK

KVALITNÉ 
RÚŠKA 
A FFP2 

RESPIRÁTORY 

RÔZNYCH 
VZOROV 
PRE DETI 

AJ 
DOSPELÝCH 

miesto: 
���������������������
plat:��������������
����������������
���������������
�����������������������
��������������������������������
�������������������
����������������������������

Tel: 0919 496 49
��������������������

�������������������������������������������������������������������������������
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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 


