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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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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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»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 Babetu,Simson,-
Pionier,Stelu aj nepojazd-
né.0949505827

»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

»Predám výrobnú halu v 
areály družstva cca 10 km 
od Zvolena. Budova ma 
murované steny, je dvoj-
podlažná o rozlohe 900 
m2. Tel. : 0911495450

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

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

»Odstúpim hrob a dvojhrob 
na cintoríne v Budči. Aj sa-
mostatne. 0904 109 596
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
»57 R hľadá priateľa na zo-
známenie 0911339510

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 15.

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    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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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 
vyberať medzi

od pondelka 8. 11.

Med kvetový

399

-38%
cena za 1 kg

prsné rezne

Supercena
cena za 1 kg

Hus
• s drobmi

• blok
• 100 % t eska

199

-33%

(1 kg = 4,98)

400 g

• rôzne druhy 

069

-27%

(100 g = 0,35)

200 g

• rôzne druhy 

069

-36%
100 g

obsah 

mäsa

Med kvetový

333

950 g

(1 kg = 3,51) 033

-15%

(100 g = 0,23)

145 g

• údená
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

• rôzne druhy 

0
-50%

cena za 1 kg

prsné rezne

Supercena

• rôzne druhy 
119

3 x 60 g
180 g

299

500 g

(1 kg = 5,98)

• údená

200 g

299

600 g

(1 kg = 4,98)

1
-44%

250 g
145 g

1
1 l

0
1 kg

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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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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AKCIOVÁ PONUKA 
NA MESIAC

NOVEMBER VO 
VAŠEJ LEKÁRNI  

AKCIOVÁ PONUKA 
Zdravotné stredisko EDELMA
Spojová 25 I Banská Bystrica

Otváracia doba I Po - Pia: 8:00 – 16:30 I So - Ne: Zatvorené
Tel.: 048/286 22 68
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VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM, OKAMŽITÉ 
VÝRAZNÉ ZĽAVY Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY  50% .

respirátory FFP2 respirátory FFP2 respirátory FFP2 

SKLADOM

Slovakiapharm®

 

  

  

 

O TELO

Pre viac info navštívte: 

O TELO

+
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0907 727 204
Inzerát, ktorý predáva
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NOVOOPTIK a.s.

/Novooptik

www.novooptik.sk

Viac ako 2000 rámov v ponuke

už od
30 €

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

Najväčší výber
v regióne   

Zaostrite
štýlovo!
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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 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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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121

INZERCIA
0907 727 204

Hľadáme
BRANDYS NAD LABEM, ČR
plat od 30 000 Kč

0919 496 491 info@empres.sk

práca v skladoch
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SBS
LAMA SK
príjme pracovníkov na fyzickú 
ochranu obchodnej prevádzky

v Banskej Bystrici

0948 491 167

Nástup IHNEĎ
POS nutný!
850 € brutto/ mesiac

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

Príklad:
RP BB 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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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

AJ V ZIME
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2Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatreniaD d ži

PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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