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Už sú to viac ako tri desaťročia, keď 
„Modlidba pre Martu“ znela už aj v 
štátnych médiách, niesla sa ponad 
námestia, zaplnené do posledného 
miesta ľuďmi spoločnej vôle po slo-
bode, právnom štáte a demokracii 
v zmysle dovtedy iba vysnívaných 
„západných“ ústavných noriem.

Všetci, ktorí vtedy zažili atmosfé-
ru námestí, sa túžili zbaviť otroctva 
demagógie, propagandy, otroctva 
vedúcej úlohy samovyvolenej strany. 
Lenže – tak, ako to bývalo bežné v ot-
rokárskych časoch nielen v kolóniach, 
ale aj v satelitoch vtedajšej sovietskej 
Moskvy, mnohí z otrokov nezatúžili po 
slobode, ale po pozícii stať sa dozorca-
mi iných otrokov. Mnohí z tých, ktorí 
stáli vtedy na námestiach, sú dnes v 
pozícii otrokov a mnohí z tých, ktorí 
vtedy využili šancu, sú dnes otrokári. 
Zloba, závisť a zášť sa vrátili s x-násob-
nou intenzitou. Počúvajúc vyjadrenia 
niektorých politikov a sledujúc mieru 
ich empatie k občanom, ktorí už ne-
majú z čoho žiť, zostáva iba žasnúť nad 
tým, s akou inteligenciou a šarmom 
v porovnaní s dneškom udupávali 
slobodu „husákovci“. Inak poveda-
né – zmenil sa iba štýl presadzovania 

moci. Mier už dávno prestal strážiť túto 
krajinu.

Takže, zaspomínajme si v týchto 
dňoch na Karlíčka Kryla. Ak sa nám 
aspoň komusi ešte trochu chce:

„Demokracia rozkvitá, hoci s koz-
metickou chybou. Tí, ktorí kradli po 
celé roky, dnes dvojnásobne kradnú.  
Tí, ktorí nás roky týrali, nás vyhadzujú 
z práce. A z tých, ktorí pravdu spieva-
li, dnes narobili zradcov. Demokracia 
panuje od Ašu až po Humenné. Zamat 
i neha v pánovi je a zuby vylomenné.

Dali nám nové postroje a hoci nás 
chomút páli, zaujímame postoje, na-
miesto aby sme stáli. Bez poctivosti, 
bez práva a hlavne bez ohľadov. De-
mokracia miesto srdca brucho má a  
miesto duše papule.“

Možno je to krutý text a ide iba o 
hrubý preklad. Ale Karel Kryl bol vi-
zionár. Vedel, že to proste 
s tou demokraciou akosi 
nevyšlo Že nám ju iba na-
hovárajú.

Želám vám emotívne 
prežitý týždeň, plný 
spomienok na časy 
nádejí – s pozdra-
vom

Zloba, závisť, zášť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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0902 272 708

Vykonávame rôzne
rekonštrukcie

domov a izolácie
plochých striech
a omnoho viac

za prijateľné ceny
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BV   86.750 Bratislavsko Východ
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KM    16.370 Komárňansko
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SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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auto-moto/iné
»KÚPIM STARÝ PIONIER 
JAWA 05,JAWA 20,JAWA 
21,MUSTANG,MOPED STADI-
ON,JAWA 90 SIMSON ENDU-
RO ELECTRONIC AJ POKAZE-
NÉ,PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE 
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

REALITY prenajom
»Prenajmem 1 izb. byt v 
Pezinku na Zámockej ulici 
35, tel. 0905 664798

zoznamka
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181
»49r hľadá ženu SMS 0910 
202059

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP PK 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, PK 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 

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   

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

SPOMIENKY
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov

• Vložkovanie komínov

• Rekonštrukcia starých komínov

• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie

komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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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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Zdravý spánok radšej v súlade s prírodou
Problémami so spánkom trpí čoraz 

viac ľudí. Dôvodom toho nárastu sú stre-
sy, ktoré čoraz viac ľudí nedokáže dostať 
z hlavy ani vo večerných hodinách, keď 
by už hlava mala odpočívať.

Nebezpečenstvo závislosti

Nedostatok spánku vedie k vytvoreniu 
bludného kruhu, v ktorom večer nevieme 
zaspať, ráno sa budíme unavení a telu 
neustále chýba regenerácia, bez ktorej 
sa zvyšuje riziko viacerých chronických 
ochorení. Práve preto sa čoraz viac ľudí – 
najmä vo vyššom veku – rozhodne riešiť 
problémy so spánkom pomocou rôznych 
syntetických tabletiek.

Tabletky na spánok fungujú u mnohých 
ľudí, ale najmä krátkodobo. Ich hlavným 
rizikom je vznik závislosti – mozog cel-
kom stratí schopnosť navodiť si pohodu 
potrebnú pre spánok a bez tabletiek je 
spánok celkom nemožný. Iné skupiny 
liekov pôsobia utlmujúco a hrozí pri nich 
predávkovanie. Existujú aj tabletky bez 
týchto dvoch hlavných rizík, ale tak ako 
väčšina liekov, hrozia pri nich nežiadúce 
bočné efekty: brnenie v rukách a nohách, 
nechutenstvo, zápcha či hnačka, točenie 
či bolesti hlavy – je ich celý rad a sú veľmi 
individuálne.

Zdravý život a čaje

Pokiaľ sú vaše problémy so spánkom 

chronické, skôr než siahnete k akýmkoľ-
vek tabletkám, mali by ste urobiť maxi-
mum pre fungovanie v zdravom režime: 
dve až tri hodiny pred spánkom mať kľud, 
nesledovať elektronické prístroje (hlavne 
mobily), nejesť alebo ak jesť, tak len ľah-
ké jedlá bez zbytočného cukru a tuku, cez 
deň mať aspoň hodinu pohybu – ideálne 
na čerstvom vzduchu a pred spánkom 
mať svoj ukľudňujúci rituál – napríklad 
čítanie knihy.

Okrem týchto psychohygienických 
zvykov sa mnohým ľuďom osvedčilo piť 
bylinkové čaje – ale treba vedieť aké. 
Osvedčený relaxačný účinok má medov-

ka lekárska, valeriána lekárska, mäta 
prieporná, ale aj ľubovník bodkovaný, 
chmeľ či levanduľa.

CBD ako prírodná cesta k rovnováhe

V poslednej dobe čoraz viac ľudí vyskú-
šalo na podporu rýchlejšieho a kvalitnej-
šieho spánku CBD. Laické reakcie sú pozi-
tívne. A tie potvrdzujú aj vedecké štúdie. 
CBD nie je liek, je to prírodná látka, ktorá 
je pochádza z konopy siatej a poznali ju 
prastarí predkovia vo všetkých častiach 
zeme. Funguje tak, že stimuluje recepto-
ry endokanabinoidného systému v tele   
a ten pomáha hľadať rovnováhu v mno-
hých procesoch organizmu. Podľa štúdie 
vedcov z Univerzity v Colorade v časopi-
se Permanente Journal z roku 2019 sa po 
mesiaci užívania CBD prejavilo zlepšenie 
u 66% pacientov trpiacich nespavosťou. 
Obdobné výsledky majú aj viaceré men-
šie štúdie, avšak presný rozsah a očaká-
vané účinky nie sú zmapované natoľko, 
aby existovalo niečo ako záruka. Dôležité 
je vždy dávkovanie a to si musí nájsť kaž-
dý individuálne. Štúdie sa však zhodujú 
v tom, že u pacientov užívajúcich CBD sa 
neprejavili žiadne vedľajšie účinky. 

Tak ako pri čajoch, aj pri CBD však pla-
tí, že žiaden prípravok nedokáže plne na-
hradiť efekt zdravotného životného štýlu 
a preto každému, odporúčame, aby pra-
coval najmä na odstránení dôvodov, pre 
ktoré sa mu nedarí ľahko zaspať.                          
             » red.

Foto: Canva.com
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Iba za

15 €
mesa ne.

 AJ VY 

1000 €
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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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Kto pomôže osamelým deťom v nemocniciach
Zdravotní klauni navštevujú pravidelne vyše �� detských oddelení na Slovensku

Osemročná Amálka leží v nemocnici dlhé tri 
mesiace, často trávi čas bez rodičov. Každý deň 
podstupuje liečbu spojenú s rôznymi vyšetre-
niami a odbermi. Už si na to zvykla, ale aj tak 
sa cíti občas osamelá a býva jej smutno za rodi-
nou, domovom aj kamarátmi. Vždy sa však teší 
na utorky a štvrtky. Vtedy ju totiž navštevujú 
zábavní doktori a sestričky s červenými nosmi, 
ktorí vedia, ako ju rozosmiať a zlepšiť jej náladu.
 

Aktuálne je v nemocniciach veľa chorých detí, 
ktoré musia denne čeliť bolesti, osamelosti 
a strachu z neznámeho lekárskeho prostredia. 
Poslaním nášho občianskeho združenia je priná-
šať radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú. 
Preto už ��. rok profesionálni zdravotní klauni 
pravidelne navštevujú viac ako �� nemocníc, 

kde sa nachádzajú detské oddelenia, ale tiež 
seniorov vo vyše �� zariadeniach. Prostredníc-
tvom klaunského umenia pomáha viac ako �� 
zdravotných klaunov z Červeného nosa zmierniť 
stres a priniesť psychickú úľavu veľkým aj ma-
lým pacientom. Do nemocnice, kde leží Amálka, 
prichádzajú dvakrát do týždňa, aby jej a ďalším 
chorým deťom pomohli na chvíľu zabudnúť na 
ich trápenia spojené s chorobou i pobytom v ne-
mocnici, a vyčarili im úsmev na tvári. 
 

Aj vy môžete pomôcť deťom, ako je Amálka. 
Prispejte, prosím, akoukoľvek sumou online na 
www.cervenynos.sk alebo priamo na účet 
SK�� ���� ���� ���� ���� ���� a pomôžete 
tak vrátiť úsmev na tvár tým, ktorí to teraz naj-
viac potrebujú. ĎAKUJEME!Ilustračné foto, autor: Katarína Bezáková
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
• TLAČIAROV
• ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne

• NASTAVOVAČOV orezových liniek

• KNIHÁROV - zoraďovačov

• KNIHÁROV - rezačov

• MECHANIKA polygrafických strojov

• SKLADNÍKOV
• ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA 

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci 
• vyučenie v odbore výhodou, nie podmienkou 

Mzda od 850 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 500 €, príplatky do 150 €)

13. novembra 2019   
Pri zrážke linkového autobusu a nákladného auta medzi Nitrou a Zlatými Mo-
ravcami zahynulo 12 ľudí, išlo o jednu z najtragickejších nehôd v histórii Slovenska

Výročia a udalosti
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Super výhodná práca 

aj brigáda pri balení 

veselých produktov

Výhody:

 jednoduchá práca  príjemný kolektív

 príjemné prostredie  nástup ihneď

 ubytovanie zdarma

www.pracahned.eu

0917 465 632

0917 839 697

0908 961 969

0948 002 048

0908 783 501
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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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Info: 0902 419 329, e-mail: m.ertl@jsb.sk

17. novembra 1939   
nacisti uzavreli české vysoké školy, množ-
stvo študentov deportovaných do koncen-
tračných táborov. O dva roky v Londýne 
vyhlásili 17. november ako Medzinárodný 
deň študentstva.

Výročia a udalosti
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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 
 

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• súrne hľadáme mužov-opatrovateľov!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

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 3
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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
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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