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BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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Marec patrí knihe, máj láske, apríl 
bláznom. Komu a čomu patrí no-
vember? Asi tiež bláznom a spomí-
nam si na dve revolúcie.

Tú októbrovú, ktorá sa odohrala 7. 
novembra v Petrohrade. Teda ozbroje-
ný prevrat v Rusku, ktorý sa odohral 
7. novembra 1917. Bol uskutočnený z 
iniciatívy vodcu niekdajšej boľševickej 
frakcie sociálno-demokratickej stra-
ny Ruska V. I. Lenina. Nuž a potom tu 
máme v novembri skutočnú novembro-
vú revolúciu – zo 17. novembra, vraj Za-
matovú, ale v podstate, ako sa ukazuje, 
išlo zjavne tiež „iba“ o prevrat. Takže, 
november je asi mesiac prevratov. Ale-
bo egoistov.

„Dušičky“ a „Všetci svätí“ sú za 
nami, môžeme byť zas bezcitní, bez-
božní, egoistickí, mysliaci sami na 
seba. Na Slovensku nikdy nebolo toľko 
egoizmu ako v týchto mesiacoch. Mo-
cenského, ideologického, ale aj čisto 
osobného. Egoizmus alebo sebectvo 
je cielené uplatňovanie osobných zá-
ujmov, nezohľadňujúce záujmy iných. 
Stredobodom záujmu som iba a pre-
dovšetkým ja sám. Moje výhody, moje 
postavenie, môj vlastný osobný profit. 
Moja strana, moja moc. Myslím sám 

na seba. Predovšetkým, hlavne a len! 
Vždy ide o mňa v prvom rade. Alebo, 
len ja som dôležitý. Ja a moje záujmy. 
Kto mi stojí v rozlete, je nepriateľ, špi-
navec, mafián! Záujmy iných neexistu-
jú. Nenechávam ľudí dokončiť ich myš-
lienky, pretože to, čo chcem povedať ja, 
je niečo väčšie a lepšie. Tí, ktorí majú 
veľké ego, si vyžadujú neustálu pozor-
nosť a vo svojich rukách chcú mať ešte 
väčšiu kontrolu. Egoisti podvádzajú, 
klamú a robia všetko preto, aby bola 
„výhra“ na ich strane. Jeden z ich naj-
väčších strachov je byť horší, zlý, naj-
horší. Za všetky úspechy si pripisujú 
zásluhy a naopak, všetky chyby zvaľu-
jú na ostatných. Egoistickí ľudia často 
cítia, že sú lepší ako ostatní, a preto 
necítia potrebu ďakovať iným za ich 
pomoc. Väčšinou trávia čas s takými 
ľuďmi, ktorý im ich ego hladkajú. Veď, 
viete ako sa hovorí, vrana 
k vrane sadá… a egoista 
egoistov si hľadá.

Vyhlasujem osobný 
boj proti egoistom všet-
kých krajín! Teraz, v 
novembri! Pekný 
týždeň vám želá

November, mesiac čoho?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Občianska
riadková inzercia

2. Auto-moto/iné
»Kúpim Babetu, Simson, 
Pionier aj nepojazdné. Tel: 
0949505827
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Sim-
son aj iné. Tel: 0949371361
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. Tel: 0949350195
»Predám zimné pneumati-
ky 195/55 R15 Barum 2 ks, 
nepoužité. 26 Eur za kus. 
Tel: 0915725076

3. Byty/predaj
»Predáme 3-izbový byt s 
balkónom v Dobrej Nive o 
rozlohe 65 m2 so samo-
statným plynovým vyku-
rovaním. Byt sa nachádza 
na 2. poschodí. K bytu pri-
slúchajú dve pivnice. Cena 
90.000,- Eur. Bližšie infor-
mácie na tel: 0918541165

4. Byty/prenájom
»Hľadám do prenájmu 
byt, Detva, Hriňová. Tel: 
0944707491
»Hľadám do prenájmu 
1-izb. alebo 1,5-izb. byt, Zá-
pad, Sekier, Zl. Potok. Tel: 
0908618202

5. Domy predaj
»Predám RD v Kriváni. Tel: 
0903479450

7. Reality/iné
»Kúpim vysporiadanú 
záhradu s murovanou 
chatkou na trase Zvolen, 
Pliešovce, Krupina, Dudin-
ce, Šahy. Okolo 4000 á. Tel: 
0944447831

9. Domácnosť
»Hľadáme výpomoc do do-
mácnosti vo Zvolene. Tel: 
0905496470
»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495

10. Záhrada a zverinec
»Predám 1r. sliepky v 
znáške, cena 3,50 Eur. Tel: 
0903514261
»Predám slamu, seno a 
mládzu, malé balíky. Tel: 
0905518454

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

07 REALITY / iné    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

»Predám malé balíky sena 
a mládze. Tel: 0907624854
»Predám malé balíky sena. 
Tel: 0905369758
»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
Tel: 0905767777
»Odkúpim parožie, kroje 
aj časti, mince, bankov-
ky, kolesá, vozy a iné. Tel: 
0903868361

14. Rôzne/iné
»Vykupujem železo, staré 
zváračky aj pokazené. Tel: 
0944707491
»Predám čerpadlo po GO, 
typ-VN-1-4-K-LH-02, cirku-
lárový kotúč Ø470mm, dve-
re vnútorné, ľavé, hnedé, 
80cm, ¾ sklo, kuchynské 
obkladačky 600x300mm, 
biele, 16ks, zabalené. Tel: 
0944154776
»Odstúpim hrob a dvojhrob 
na cintoríne v Budči. Aj sa-
mostatne. Tel: 0904109596

15. Hľadám prácu
»Invalidný dôchodca hľadá 
prácu na polovičný úväzok. 
Tel: 0909126249

16. Zoznamka
»Sympatická 55r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0944724181
»Seriózny, vzdelaný muž, 
hľadá priateľku vek 58+. 
SMS: 0949516743
»64r. hľadá partne-
ra nad 67r. len ZV. SMS: 
0944259812
»Hľadám priateľku do 60r. 
Tel: 0904673851

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v 
tvare: RP medzera ZV me-
dzera Číslo rubriky medzera 
Text inzerátu

Príklad: RP ZV 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.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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Darujem
8-ročnú

fenku Saly 
Je sterilizovaná, zdravá,

priateľská,
poločistokrvný kopov

0907 346 080
cukono1@gmail.com

0907 346 080
cukono1@gmail.com
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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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U nás si nemusíte 

 

od pondelka 8. 11.

Med kvetový

399

-38%
cena za 1 kg

prsné rezne

Supercena
cena za 1 kg

Hus
•  

• 
•   

199

-33%

(1 kg = 4,98)

400 g

•   

069

-27%

(100 g = 0,35)

200 g

•   

069

-36%
100 g

 

mäsa

333

950 g

(1 kg = 3,51)

033

-15%

(100 g = 0,23)

145 g

• 
2

-21%

(1 kg = 7,90)

3 x 105 g = 315 g
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0

-33%

(1 l = 1,18)

0,5 l

•   

0

-50%
cena za 1 kg

•   
119

3 x 60 g
180 g

299

500 g

(1 kg = 5,98)

• 

299

600 g

(1 kg = 4,98)

1

-44%
250 g

1
1 l

0
1 kg

     

od pondelka
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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!

Zvolen, P.O.Hviezdoslavova 32

tel.: 0948 887 516

Pon - Pia 8.00 - 17.00, 9.00 - 12.00

Detva, Obrancov mieru 15

tel.: 0905 697 551

Pon - Pia 8.00 - 17.00, 9.00 - 12.00
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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

3
3
-0
0
9
1

CBD a prostatitída?
Prostatitída alebo skrátene prostata, je 

urologické ochorenie s odhadovaným vý-
skytom u 2% až 9% v bežnej mužskej popu-
lácii.  Má negatívny dopad na kvalitu života 
a s ním spojené libido a sebavedomie.

Postihuje vekové skupiny mužov vo veku 
už od 45 rokov a každým rokom táto hranica 
alarmujúco klesá. Podľa amerických inštitú-
tov môže prostatitída predstavovať až 25% 
návštev u lekára a konzultácie spojené s 
ťažkosťami pri prvých príznakoch prostatití-
dy.

Zväčšenie prostaty môže automaticky viesť 
k slabšej erekcii a takto postihnutým mužom 
negatívne ovplyvňuje libido. Všetky tieto 
problémy ústia do zníženého sebavedomia a 
pocitu menejcennosti.

Prostatitída často spôsobuje veľmi ťažké 
a bolestivé močenie. Medzi ďalšie príznaky 
patrí bolesť v slabinách, panvovej oblasti 
alebo na genitáliách a často sa jej príznaky 
pripisujú chrípkovým stavom.

Príznaky prostatitídy, ktoré netreba 
podceňovať:

 naliehavá potreba močeniaťažkosti s mo-
čením, napríklad dribling  (dokvapkávanie)

noktúria – časté močenie hlavne v noci
 pocity pálenie a bolesti pri močení (dyzú-

ria)
zakalený moč
krv v moči
silná bolesť v slabinách, krížoch alebo v 

bruchu
 bolesti v oblasti medzi konečníkom a 

mieškom (perineum)
 bolesť alebo nepríjemné pocity v penise 

alebo semenníkoch
 ejakulácia, ktorá je sprevádzaná bolesťou 

alebo pálivým pocitom
 príznaky podobné chrípke (s bakteriálnou 

prostatitídou)

Prostatitída a jej možné ďalšie kompli-
kácie:

bakteriálna infekcia krvi (bakteriémia)
zápal stočenej trubice pri zadnej časti se-

menníka (epididymitída)
dutina, ktorá je vyplnená hnisom v prosta-

te (prostatický absces)
 abnormalita semena a neplodnosť, ktoré sa 

zvyknú vyskytnúť pri chronickej prostatitíde
Tradičné lieky síce môžu zmierniť bolesť, 

ale často majú veľmi negatívny vplyv na cel-
kový metabolizmus a zaťaženie ľudských or-
gánov, hlavne obličiek a pečene

Priama interakcia CBD na prostatu?

Podľa posledných výskumov niekoľko kli-
nických štúdií potvrdilo schopnosť CBD bojo-
vať proti bolesti.

Liečivé schopnosti konope poznali lekári 
na celom svete už celé storočia, a aj práve 
preto mnoho pacientov z urologických am-
bulancií siaha práve po CBD olejoch v rôz-
nych formách.

Podľa článku z roku 2009 publikované-
ho v časopise Annals of New York Acade-
my of Sciences našli vedci receptory EKS 
(endokanabinoidný systém) v sexuálnych 
reprodukčných orgánoch, napríklad v se-
menníkoch. EKS sú receptory, ktoré sú roz-
miestnené po celom tele a majú za úlohu 
zabezpečovať správne fungovanie orgánov, 
nervového systému, pohybového aparátu 
ako aj celkového režimu deň / noc.

 
V článku v časopise BioMed Research In-

ternational praktikanti ajurvédy  rastlinu 
Cannabis sativa, z ktorej sa získava mari-
huana a CBD, používali už mnoho rokov na 
zlepšenie ejakulácie a sexuálnej výkonnosti.   
               » red.

Foto: freepik / jcomp
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Je veľmi dôležité, aby si aj firmy na Sloven-
sku boli vedomé vplyvu svojich aktivít nielen 
smerom na zamestnancov, obchodných part-
nerov ale  na životné prostredie, komunitu 
a  okolie, v  ktorom pôsobia. Spoločnosť Lidl 
preto prepojila zákazníkov a  základné školy. 
Spoločne tak prostredníctvom iniciatívy Váš 
nákup = veľká pomoc prispievajú k vzdelanej-
šej budúcnosti detí.

Hlavnou myšlienkou jedinečného projektu 
je darovať časť z  obratu v  prvý deň predaja 
novootvorenej prevádzky na zakúpenie špor-

tových, didaktických potrieb a posledný rok aj 
výpočtovej techniky. Za každý nákup v hodno-
te aspoň 10 eur totiž obľúbený diskont venuje 
jedno euro susedným základných alebo spoje-
ným školám. Získajú tak napríklad notebooky, 
bezdrôtové slúchadlá, počítačové myši, table-
ty, externé disky, balíček Microsoft Office 2019 
či tašky na počítačovú techniku.

 
Najnovšia predajňa obchodného reťazca 

Lidl svoje brány otvorila v bratislavskom Nivy 
centre, čím sa naskytla ďalšia unikátna príle-
žitosť podporiť okolité základné školy. „Teší 

nás, že mestská časť Nivy je bohatšia o nové 
zariadenie, ktoré má za cieľ podporovať ško-
ly v blízkom okolí. Na ZŠ Kulíškova 8 sa bude 
v  roku 2022 sláviť 70. výročie existencie ško-
ly. Želáme vašej predajni Lidl v Nivy centrum 
dlhovekosť, obľúbenosť u  verejnosti, príjem-
ných pracovníkov, úspechy v  uspokojovaní 
potrieb verejnosti na Nivách,“ odkázala Anto-
nia Snehotová, riaditeľka ZŠ Kulíškova 8. 

Z podpory sa teší aj ZŠ a MŠ M.R. Štefánika 
na Gröslingovej ulici a zároveň vyjadruje vďa-
ku, že spoločnosť Lidl pri svojich aktivitách 
nezabúda ani na školy, a  teda je oporou pri 
skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu nielen pre žiakov, ale i  učiteľov. Najmä 
v náročnom období, kedy je dištančné vyučo-
vanie prekážkou, umožní deťom s nedostatoč-
nou technickou podporou plnohodnotný spô-
sob výučby a rovnaký prístup k vzdelávaniu, 
ako majú ostatní spolužiaci. 

Pre školy je aktuálne každá pomoc viac, než 
vítaná a dokonca v mnohých prípadoch aj po-
trebná. Preto je krásne vidieť, že aj dnes sa ľu-
dia vedia spojiť a prispieť tak spoločne k zme-
nám, ktoré majú veľký dopad. Nejde totiž len 
o  obyčajnú finančnú pomoc. Ide o  šancu na 
kvalitné vzdelanie detí, ktoré majú kľúčovú 
rolu na ceste k lepším zajtrajškom. 

Od spustenia iniciatívy Váš nákup = Veľká 
pomoc sa podarilo diskontu podporiť už 103 
škôl naprieč celým Slovenskom. Školy tak 
získali vybavenie podľa ich vlastného výberu 
v hodnote 312 000 eur. 

Lepšia vybavenosť škôl 
vďaka zákazníkom Lidl

Váš nákup = veľká pomoc. Týmto heslom sa Lidl snaží motivovať svojich zákazníkov a zároveň byť dobrým 
susedom. Práve preto už od roku 2015 podporuje základné školy, ktoré sa nachádzajú v okolí novootvorených 
predajní. Časť svojho obratu totiž venuje na kúpu športových a didaktických potrieb podľa výberu škôl. 
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HĽADÁME NOVÝCH
SZČO KOLEGOV

ZVÁRAČ • ŠÉF MONTÉR •
POTRUBÁR

ENERGETIKA

MECHANIK • ELEKTRIKÁR •
PNEUMATIKÁR

STROJÁRSKY PRIEMYSEL

+421 949 507 407 • info@gfgroup.eu
www.gfgroup.eu
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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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...nebol výnimkou
 

 Veľa detí uprednostňuje futbal, či hokej. Čo vás 
priviedlo k boxu?
Aj ja som začínal s futbalom. Keď ma ale niekto sfaulo-
val, pobil som sa. Vtedy ma oslovil kamarát s tým, aby 
som šiel na box. Tam keď niekoho zbiješ, ešte ťa za to 
aj pochvália (smiech).
Vyrastal som na akčných filmoch, obdivoval Rockyho 
aj Tysona, box sa mi veľmi páčil. Mal som to v sebe. 

 Čím si vás box získal?
Vďačím mu za mnohé. Tréner Martin Straszer mal na 
mňa veľký vplyv, výsledky odo mňa očakával všade. 
Povedal: „Ak sa nebudeš učiť dobre v škole, vyhodím 
ťa z tréningu.“
Box naučí nielen rany rozdávať, ale ich aj prijímať. 
Mňa navyše naučil disciplíne, pokore a rešpektu. 
Do života mi dal veľmi veľa. 

 Častokrát sa dieťa nadchne, rodičia mu nakúpia 
všetko potrebné a o pár týždňov ho to prestane ba-
viť. U vás to zjavne neplatilo.
Mňa to bavilo od začiatku. Navyše, bol som v tom dob-
rý. Začínal som ako 12-13-ročný, v hlave som to mal 
usporiadané a na tréningy som sa tešil. 
Box je všestranný šport. Kto ho zvládne , zvládne aj iné 
športy. Je totiž o koordinácii, reflexe, technike, rýchlos-
ti, sile, no aj o gymnastike.

 S boxom ste začínali neskôr, ako mnohí iní. Bolo 
to náročné?
Začiatky boli ťažké, dôležité bolo naučiť sa technike. 
Keď sa mi to podarilo, aj vďaka talentu som dobehol aj 
tých, ktorí trénovali už rok.
Po mesiaci som štartoval a  uspel v zápase na majst-
rovstvách Bratislavy. Na majstrovstvách Slovenska               
v mladšom doraste som skončil tretí, po roku a pol som 
už bol v reprezentácii.

...talent verzus odhodlanie
 Je talent tým rozhodujúcim?

Talent urobí veľa, dáva výhodu. No aj tí, čo ho nemajú, 
sa môžu vypracovať. Chce to ale mnoho odhodlania     
a disciplíny.
Obe cesty majú svoje úskalia. Tí s talentom si to podve-
dome uľahčujú, tých, ktorí ho nahrádzajú, to prestáva 
často baviť.

 Takže ak v sebe necítim talent alebo odhodlanie, 
nemám ani začínať?
Vôbec nie. Box nie je len o boji v ringu, mnohí do neho 
ani vstúpiť nechcú a ja ich nenútim. Boxom naberajú 
kondíciu, zabúdajú na starosti, čistia si hlavu. Hlavné 
je zatrénovať si a ísť spokojný domov. To ma na práci    
s nimi napĺňa.
Samozrejme, sú aj takí, ktorí túžia po konfrontácii.       
Tí majú špeciálne tréningy.

 Je nejaký vekový limit, kedy sa do toho pustiť?
Žiaden nie je. Jediným limitom je miera záťaže. 
 

...prehry motiváciou
 Za svoju kariéru ste pozbierali slušnú zbierku tro-

fejí. Ktoré si ceníte najviac?
Sedemkrát som sa stal majstrom Slovenska v rôznych 
vekových kategóriách, dvakrát som triumfoval na Tur-
naji olympijských nádejí a štartoval som aj na majst-
rovstvách sveta. 
Absolvoval som množstvo zápasov, každý ma posunul 
ďalej. A  najmä prehry. Po každej som začal makať ešte 

tvrdšie, aby som svojmu premožiteľovi dokázal, že 
som lepší. Keď to vyšlo, potvrdilo sa mi, že na každého 
chlapa je chlap. 

 Nie každý sa k tomu ale dokáže postaviť práve 
takto?
Áno, sú aj takí. Ale práve v tom je krása športu. Na-
učí aj prehrávať, učí pokore, stavia nové výzvy. Uz-
nanie toho, že niekto je lepší, otvára nové možnosti 
napredovania. Ako sa hovorí, ťažko na cvičisku, ľahko                 
na bojisku.
Box je náročný fyzicky aj psychicky. Neustále núti          
k zlepšovaniu. Aj keď sa to nezdá, sila je v boxe na 
poslednom mieste. Hlavná je hlava, rýchlosť, reflexy,        
či koordinácia. 

 Ešte sa venujete boxu aj súťažne, alebo ste presed-
lali už len na trénovanie?
V ringu v súťažnom zápase som nestál už 17 rokov. Ale 
práve mám šancu na malý návrat, dostal som ponu-
ku na profesionálny zápas. Bola by to pre mňa bodka, 
ktorú som neurobil. Aj chalani v  gyme ma hecujú. 
Mám tri mesiace na prípravu, viem, že roky neokla-
mem a som zvedavý, ako mi to pôjde.
 

...prednosť dostala rodina
 Mali ste sľubne rozbehnutú kariéru. Prečo ste 

s ňou skončili už tak skoro?
Priateľka otehotnela ešte počas vysokej školy a boxom 
by som rodinu neuživil. Narodil sa mi syn Mareček         
a box musel ísť bokom. Mojou rozlúčkou s  ním bol       
na dlhšie trénerský kurz.
Boxu som sa nevenoval 7 až 8 rokov. Mal som 2 aj 3 
roboty súčasne, aby sme to utiahli. Neskôr som ale za-
ložil stavebnú firmu, do zamestnania šla aj manželka 
a mohol som sa k boxu vrátiť. Najskôr som pomáhal 
môjmu bývalému trénerovi s deťmi a od toho som sa 
dostal k snu o vlastnom gyme.

...splnený sen
 Zrealizovať takýto nápad ale asi nie je úplne jed-

noduché...
Veru, dalo to zabrať. Našiel som priestor, ktorý som aj 
vďaka pomoci môjho brata a kamarátov prerobil do 
želanej podoby. Zabrať dali rôzne úradné návštevy od 
sociálky, cez inšpektorát práce až po hygienu s pripo-
mienkami, ktoré bolo nutné zapracovať. Začiatky ne-
boli jednoduché. Keď si už ľudia našli cestu, pribrzdila 
ich pandémia. Opäť sa k nám ale vrátili a som im za to 
nesmierne vďačný. Napredujeme, náš tím sa rozrastá   

a keďže sú spokojní zákazníci, spokojný som aj ja.

 Čo vlastne znamená Gobola v názve vášho gymu?
Je to už niečo ako rodinná tradícia. Môj dedo robil na 
družstve a venoval sa plemenu býkov, ktoré tuším v 
maďarčine malo práve takéto meno. Starý otec bol tvr-
ďák, ktorý sa neraz pobil a tak mu prischla prezývka 
po ňom. Zdedil ju aj otec a keďže sa aj mne v ringu po-
darila kde tu rana, ako keď kopne býk (smiech), začali 
tak volať aj mňa.

 Okrem boxu sa však v gyme venujete aj iným špor-
tom. Čo vás k tomu priviedlo?
Len boxom by sme to neutiahli. Pribúda množstvo 
nových športov, ľudia ich chcú skúsiť a my o nich ne-
chceme prísť. Načo niekoho učiť boxovať a potom, keď 
zatúži po inom bojovom umení, odíde do iného gymu? 
K boxu tak postupne pribúdali zápasenie, o ktoré sa 
stará 13-násobný majster SR Thomas Redento, brazil-
ské jiu-jitsu, ktoré trénuje držiteľ čierneho pásu a street 
kickbox. Všetky sú skvelou prípravou na MMA. Venu-
jeme sa však aj detskej gymnastike, kondičným kruho-
vým tréningom a tabate, máme barbera a čoskoro by 
mal pribudnúť aj jumping na trampolínach.

...turnaje i celebrity
 Zdalo sa vám, že toho máte málo, keď ste začali 

robiť aj turnaje?
Veru, pustili sme sa aj do turnajov. Chceli sme ich robiť 
u nás v gyme, bohužiaľ, pandémia výrazne zasiahla. 
Nedávno sme však usporiadali jeden v Ateliéri Ba-
bylon. V konfrontácii s  bojovníkmi aj zo zahraničia 
sa našim zverencom darilo, z ôsmich zápasov uspeli          
v siedmich. Navyše, urobila sa aj zbierka na rehabili-
tácie pre choré deti. Ak sa situácia nezhorší, koncom 
roka chceme urobiť ďalší.

 Medzi fotkami na vašich stránkach sme našli aj  vi-
acero známych tvárí. Aj oni k vám chodia trénovať?
Je to tak. Sú medzi nimi osobnosti ako Rytmus a Erik 
Tresor, ktorého som viedol aj v jeho prvom boxerskom 
zápase. Ten vyhral, takže som rád aj za neho.

...život a šport k sebe patria
 Ak by som sa chcel pridať, je nejaké obmedzenie?

Nie, vítaní sú všetci. Hlavné je to na úvod „neprepáliť“. 
Treba tomu dá mesiac-dva a až potom skúšať vyššiu 
záťaž. V gyme trénujeme s deťmi už od šiestich rokov, 
horná veková hranica neexistuje. Kto si trúfa, môže 
prísť. Kto sa chce zapojiť aj do súbojov, dáme mu mož-
nosť, kto nie, má dosť možností ako sa u nás odreago-
vať.

 Športu sa venujete prakticky celý život. Čo by ste 
odkázali tým, ktorí sa nevedia k pohybu odhodlať? 
Život a šport patria neodmysliteľne k sebe. Ak sa člo-
vek nehýbe, koleduje si o zdravotné problémy. Každé-
mu len pomôže, ak si nájde na seba aspoň hodinku. 
Pre dobrý pocit je to mimoriadne dôležité. Športovať 
jednoducho treba.                      » Autor: Martin Panák

Mal ranu ako býk. Teraz ju v Gobola Gyme učí rozdávať iných
K  boxu ho priviedol kamarát a rýchlo zistil, že naň má talent. Absolvoval zhruba 140 zápasov a  vyše stovku 
vyhral. Skvele rozbehnutú kariéru vymenil za starostlivosť o rodinu, no keď mu to situácia umožnila, k svojej 
športovej láske sa vrátil. Má svoj Gobola Gym a skúsenosti odovzdáva ďalej... Marek Rigó „Gobola“ Bombilaj.

Marek Rigó „Gobola“ Bombilaj (37 rokov) 
GOBOLA GYM Bratislava
Úspechy:

 7x majster Slovenska
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Pokračujeme v zveľaďovaní nášho 
Pustého hradu. A tiež v zlepšovaní in-
formovanosti jeho návštevníkov. Len 
pred pár dňami sme pozdĺž náučného 
chodníka umiestnili 21 úplne nových 
informačných tabúľ. Nahradili staré, 
ktoré už neboli v najlepšom technickom 
stave. Návštevníci tak majú možnosť do-
zvedieť sa viac o histórii hradu, archeo-
logických nálezoch, o pochopiteľne aj o 
okolitej prírode.

Pri pohľade na počasie by sa mohlo 
zdať, že archeologická sezóna na zná-
mom kopci nad Zvolenom skončila. Nie 
je to tak. V prácach pokračujeme ešte aj 
počas novembra, môže sa tak diať vďa-
ka podpore z Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie 
SR (MIRRI). Lebo hoci archeologické 
sondy, v ktorých prebiehal výskum po-
čas aktuálnej sezóny, sú už definitívne 
zahrabané, prác na hrade je stále nemá-
lo. A tak pracovníci postupne upravia 
terén pri veži vo východnej línii opev-
nenia Horného hradu, dokončia tiež 
nové schodisko a vyhliadkovú plošinu 
na veži komitátneho hradu. Ide o naj-
vyššie položené miesto nášho Pustého 
hradu, robíme tak všetko, aby si z neho 
návštevníci mohli naplno vychutnať vý-
hľad do okolia. No a medzičasom už pri-
pravujeme žiadosti o finančnú podporu 
prác, ktoré sa uskutočnia na budúci rok. 
Nie je žiadnym tajomstvom, že sa budú 
týkať aj najznámejšieho miesta Pustého 
hradu – jeho vstupnej brány. Dá sa teda 

povedať, že aj napriek končiacej sa sezó-
ne sú práce na zachovaní a obnove našej 
pamiatky stále v plnom prúde.

Popri nich sa podarilo osadiť aj spo-
mínané informačné tabule. Slovné 
spojenie „náučný chodník“ tak dostáva 
úplne nový význam. Tabule sú krajšie, 
modernejšie, informácie na nich sú úpl-
ne aktuálne. Je to veľký rozdiel oproti 
pôvodným, z ktorých mnohé mali aj cez 
20 rokov. Informovanosť návštevníkov 
Pustého hradu sa podarilo zlepšiť vďa-
ka našej spolupráci s Banskobystrickým 
samosprávnym krajom a Oblastnou or-
ganizáciou cestovného ruchu Stredné 
Slovensko. Nemožno samozrejme za-
budnúť ani na vedúceho archeologické-
ho výskumu na Pustom hrade Jána Bel-
jaka, ktorý nielenže stojí za prípravou 
celého projektu, no veľmi aktívne sa tiež 
zapájal do každej jeho fázy. 

Čo sa týka náučného chodníka na 
Pustý hrad, nie je jediný. V štádiu prí-
prav je obnova náučných chodníkov 
na Poštárku a Veľkú Stráž. Teší nás, že 
Zvolenčania i návštevníci nášho mesta 
si budú môcť vychutnať prechádzky do 
okolia s pridanou informačnou hod-
notou. Lebo príroda v okolí Zvolena je 
nádherná. Ak sa teda pri prechádzke 
budeme chcieť dozvedieť niečo viac o 
miestach, po ktorých kráčame, dostane-
me túto možnosť.

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk

WWW.REGIONPRESS.SK
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
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2Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatreniaD d ži

PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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