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9. júla 1968  
v Bratislave uskutočnili prvú transplantáciu srdca v strednej Európe a v 
poradí 24. na svete (päťdesiatštyriročná pacientka krátko po operácii zomrela)

Výročia a udalosti
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Aj vy sa niekedy sami seba pýtate, či 
ste dobrým človekom? Je pre vás ťaž-
ké dať si na túto otázku jednoznačnú 
odpoveď? Zamýšľate sa nad tým, čo 
vlastne definuje dobrého človeka, 
podľa čoho ho môžeme rozpoznať?

Hoci všetci nazeráme na túto otáz-
ku inou optikou, väčšina z nás sa asi 
zhodne na tom, že dobrý človek je ten, 
kto je v prípade potreby ochotný podať 
pomocnú ruku, myslí nie len na seba, 
ale aj na ostatných, nie je pomstych-
tivý, neporovnáva sa s inými, neoho-
vára, nezávidí, neubližuje slovom ani 
skutkom, nezraňuje, nehodnotí iných 
a ani ich nesúdi, nepovyšuje sa nad 
ostatných. Naopak, má úctu k ľuďom, 
správa sa k nim slušne, úctivo a s reš-
pektom, je tolerantný, priateľský, vľúd-
ny, láskavý, dobrosrdečný, vždy hrá 
fér, dokáže odpúšťať, vie byť vďačný 
aj za málo, pochváliť iných, je prajný a 
čestný. Vie iným poradiť, zastať sa slab-
šieho, je úprimný, jeho slová a činy sú 
v súlade.

Nik z nás nie je dokonalý, o tom 
niet pochýb, a ani by nebolo dobré o do-
konalosť usilovať, to však neznamená, 
že by sme sa mali prestať snažiť na sebe 
pracovať. Ak sa skutočne túžime stať 
lepšou verziou samých seba, najskôr 
si musíme povedať, kým by sme chceli 
vlastne byť a zadefinovať si, na ktorých 
dôležitých aspektoch svojho ja chceme 
popracovať. Aj uvedomenie si vlast-
ných nedostatkov nám môže pomôcť 
vykročiť na cestu za svojím lepším ja. 
Je k tomu však rozhodne potrebná po-
riadna dávka odhodlania, vytrvalosti, 
sebazaprenia a trpezlivosti.

Lepším človekom sa 
isto nik z nás nestane zo 
dňa na deň a pravdepo-
dobne nás čaká beh na 
dlhú trať, ale ako už 
kedysi povedal LAO-
-C :́ „Aj cesta dlhá ti-
síc míľ sa musí začať 
prvým krokom.“

Byť lepším človekom

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Lepším človekom sa Lepším človekom sa Lepším človekom
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 30 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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SBS GUARDING s. r. o.
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Predstavte si dokonalý večer pri 
krásnej a emotívnej hudbe v oko-
lí prírody a čarovného prostredia. 
Spevák Juraj ,,Ďuri“ Hnilica Vás 
prenesie pomocou svojej hudby do 
magickej krajiny.

 
Slovenský pesničkár a skladateľ            

s prívlastkom „večný optimista“ Juraj 
Hnilica pôsobí na hudobnej scéne už 
cez 20 rokov. Sám o sebe tvrdí: „Mu-
zika je mojím poslaním a najviac si 
cením, keď prostredníctvom nej mô-
žem tešiť ľudí a šíriť do sveta pozitív-
ne naladenie.“

Spoločne s hosťami sa tešia, ako        
si spolu užite bezprostredný zážitok             
a spontánnosť, ktorá je na jeho koncer-
toch viac ako samozrejmosťou.

Hostia ako Mirka Slančíková Miške-
chová a Kaczi, ktorých hudobná tvorba 
je krásnym zážitom sa postarujú a ne-
zabudnuteľnú atmosféru. Spolu s nimi 
sa na pódiu objaví aj autor a poet Ján 
Marton, ktorého tvorba pohne s každou 

emóciou. Krásne a dokonalé stretnutie 
ľudí, ktorý milujú umenie a život. 

Pozývame Vás na magický 
koncert v Martine 22.7.

Prídite si spolu s nami užiť krásny ve-
čer v nezabudnuteľnej atmosére krásnej 
huby v podaní slovenských autorov. 

Jedinečný hudobný a umelecký 
zážitok v podaní hudby a poézie. 
Presunte sa spolu s nami do krásnej 
atmosféry a prídite podporiť Slovenskú 
tvorbu, ktorá si to jednoznačne zaslúži. 
Čaro hudby si Vás jednoznačne zís-
ka.

Tešíme sa na Vás.

Lístky sú v predaji 
na durikes.sk

autor: 
Diana Kotesová

Čarokrásny koncert v Martine 
s Jurajom Hnilicom Zvykli ste si už rýchlym pohľadom 

opáčiť, či plastová fľaša alebo ple-
chovka nesie symbol zálohovania? 
Ak máte malé deti, možno sa aj u vás 
z hľadania „zetiek“ stali rodinné 
preteky. Viete však, ako sa účinok 
zálohovania môže zdvojnásobiť? 
Môžete zrecyklovať túto myšlienku:

André Silvestre má 64 rokov a žije 
v meste Caçapava v brazílskom štáte 
São Paulo. Raz stretol pána Antônia, 
ktorý už prekročil osemdesiatku. Na-
priek tomu denne nachodil takmer 10 
kilometrov, zbieral plastové fľaše a ple-
chovky a následne ich predával na úče-
ly recyklácie. Tak si po malých troškách 
zarábal na živobytie. André sa rozhodol 
starému pánovi pomáhať. Prevzal nie-
koľko kilometrov Antôniovej trasy, aby 
mu uľahčil prácu a nazbieral viac vrat-
ných fliaš či plechoviek.

Po Antôniovej smrti André so 
svojimi pochôdzkami neprestal. 
Naopak – myšlienku pomáhať pros-
tredníctvom zálohovaného materiálu 
„zrecykloval“ a svoj pohľad rozšíril po-
nad svoje okolie. V televízii totiž videl 
reportáž o práci nadácie ACN – Pomoc 
trpiacej Cirkvi, ktorá pomáha núdz-
nym a trpiacim na celom svete. André 
spomína: „V tej chvíli som si uvedomil, 
že nadácia ACN má dosah na chudob-
ných ‚Antôniov‘ po celom svete a že s 
peniazmi utŕženými za fľaše a plechov-
ky by som cez ACN dokázal viac, ako by 

som kedy mohol urobiť sám.“
André odvtedy posiela peniaze 

za vratný materiál nadácii ACN ako 
dary určené na podporu núdznych. Zá-
roveň pomáha aj našej planéte – čistí 
totiž čoraz väčšiu plochu svojho mes-
ta od povaľujúcich sa plastov a kovov, 
keďže začal chodievať na bicykli aj do 
vzdialenejších štvrtí. Každé ráno už od 
pol šiestej brázdi ulice a zbiera PET fľa-
še a plechovky.

Ďalšie znásobenie nenechalo 
na seba dlho čakať. Keď sa Andrého 
štedrosť stala známou v okolí, mnohé 
domácnosti začali separovať obalo-
vý materiál, aby ho potom predali a 
premenili na finančnú pomoc ľuďom, 
ktorí to potrebujú. Andrého myšlienku 
takto „recykluje“ čoraz viac obyvateľov 
Caçapavy. 

Ponúkame túto inšpiráciu aj vám. 
Zrecyklujete Andrého nápad?

Viac o pomoci ACN núdznym nájdete 
na www.acnslovensko.sk.

Takto zálohovaním pomôžete dvakrát

» ACN
zdroj foto ACN
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 032 779 8133,  0908 587 511 pdhorka@nextra.sk

Predaj 20 týždňových odchovaných 
kuričiek DOMINANT 
na farme PD Hôrka

Po - Pi: 6.00-12.00 hod.
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,20 € / ks
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www.stahovanieblesk.sk

 

0903 432 588

Sťahovanie BLESK

Sťahovanie a preprava
tovaru!

Aj zahraničie
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»KUPIM HAKI LESENIE. 
0907715027
»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

Občianska
riadková
inzercia

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 mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefunguje 
u operátorov O2 a 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, TO zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje 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   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Počet prípadov ochorenia Covid-19 vo 
svete opäť postupne narastá, a ich zvý-
šené počty zaznamenáva aj Slovensko. 
Rezort zdravotníctva v tejto súvislosti 
zverejnil desať odporúčaní konzília od-
borníkov, ktoré vychádzajú z doteraz 
efektívnych opatrení a ktoré nám môžu 
pomôcť chrániť seba aj svoje okolie:

1. Pri príznakoch sa otestujme: V 
prípade príznakov akéhokoľvek ocho-
renia horných dýchacích ciest s prí-
znakmi nádchy, kašľa, bolesti hrdla 
s teplotou, ostaňme doma, ochorenie 
„vyležme“ a neroznášajme infekciu. 
Urobme si samotest. V prípade ťažšieho 
stavu kontaktujme svojho lekára, ktorý 
môže indikovať potrebu PCR testovania. 

2. Používajme rúško či respirátor: 
Na miestach s vysokou koncentráciou 
ľudí, ako sú, napríklad, kultúrne podu-
jatia, odletové a príletové haly, čakárne 
a podobne, používajme rúško či respi-
rátor (aj keď to platné pravidlá neprika-
zujú).

3. Zvýšme opatrnosť pri cestova-
ní: Prekrývajme si ústa a nos respirá-
torom počas cesty lietadlom, vlakom 
alebo autobusom.

4. Dodržujme odstup: Vyhýbajme 
sa kontaktu s cudzími ľuďmi, držme si 
odstup aspoň dva metre. 

5. Vyhnime sa objímaniu: Pri 
stretnutiach so známymi sa neobjímaj-
me a nebozkávajme. Podajme si len 
ruky.

6. Nezabúdajme na umývanie 
rúk: Dodržiavajme hygienické opatre-
nia – často si umývajme a dezinfikujme 
ruky, prípadne používajme rukavice.

7. Zaočkujme sa proti COVID-19: 
Odporúčame kompletnú očkovaciu 
schému - dve dávky vakcíny a posilňo-
vaciu dávku.

8. Chráňme najzraniteľnejších: 
Ochraňujme predovšetkým najzra-
niteľnejšie skupiny ľudí, správajme 
sa zodpovedne k starším a k ľuďom s 
oslabenou imunitou. Pred kontaktom 
s nimi, najmä po návrate z dovoleniek, 
sa otestujme, používajme respirátor 
alebo aspoň rúško.

9. Povinný respirátor: Dôsledne 
dodržiavajme povinnosť nosenia respi-
rátorov v zdravotníckych zariadeniach, 
lekárňach, a sociálnych zariadeniach.

10. Je potrebná opatrnosť: Buďme 
k sebe ohľaduplní, opatrní a nevysta-
vujme sa zbytočnému riziku. A to aj v 
prípade, že sme ochorenie prekonali 
alebo nepatríme k rizikovým skupi-
nám.

Ako si bezpečne užiť leto

» ren

Višne sú plody ovocného stromu 
čerešne višňovej. Pochádzajú prav-
depodobne z oblastí juhozápadnej 
Ázie, odkiaľ sa toto ovocie postupne 
rozšírilo aj do iných oblastí sveta. 
Hoci višne možno patria kvôli svojej 
kyslej chuti k menej obľúbenému 
ovociu, obsahujú mnoho zdraviu 
prospešných živín a preto by sme na 
ich konzumáciu nemali zabúdať.

Existuje viacero odrôd višní, ktoré 
sa od seba líšia farbou, tá môže byť od 
žlto-červenej až po tmavšie červené od-
tiene, chuťou, ktorá môže byť sladkastá 
či menej až veľmi kyslá, či obdobím do-
zrievania - hoci najčastejšie dozrievajú 
v júni a júli.

Višne a vitamíny: Višne sú bohaté 
na vitamíny, a to hlavne vitamín C, ďa-
lej vitamíny A, E, K a vitamíny skupi-
ny B. Z minerálov obsahujú napríklad 
draslík, horčík, meď či mangán. Sú 
taktiež zdrojom vlákniny, ktorá je ne-
vyhnutná pre zdravé tráviace procesy. 
Za svoje červené sfarbenie vďačia svoj-
mu bohatému obsahu flavonoidových 
farbív, antokyánov, ktoré majú výrazné 
antioxidačné ako i protizápalové účin-
ky. „Obsahujú i zdraviu prospešné ka-
rotenoidy, ako beta-karotén a pomenej 
i luteín a zeaxantín. Višne sú bohaté i 
na melatonín - hormón spolupodieľa-
júci sa na regulácii spánkového cyklu, 
vďaka ktorému môže konzumácia viš-

ní napomáhať pri zlepšovaní kvality 
a trvania spánku,“ konštatuje MUDr. 
Šranková z odboru podpory zdravia 
Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva Bratislava.

Zber a použitie: Višne sa zbierajú 
už ako zrelé plody, a preto sú okamži-
te vhodné na konzumáciu alebo ďalšie 
spracovanie. Avšak skladovať ich mô-
žeme iba niekoľko dní, a to najlepšie 
neumyté v chladničke, pričom umývať 
je ich vhodné až tesne pred ich kon-
zumáciou. No môžeme ich aj vysušiť 
či zmraziť. Hodia sa na výrobu džemu 
alebo kompótu. Veľmi vhodné sú i do 
pečenia či do omáčok k mäsu a tiež sa 
z nich dá pripraviť šťava. Zo sušených 
višní si môžete uvariť výborný čaj.

Informácie poskytol Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Bratislava

Doprajte si višne, sú plné vitamínov

» ren
zdroj foto RitaE pixabay

INZERCIA
0905 719 135
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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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 
• máme ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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0944 113 140
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