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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
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 27 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“

0903 405 588

okov 
my 
ÁR“
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»Kúpim SIMSON,STELU,-
PIONIER ,Babetu aj die-
ly.0949505827
»kupim stare motorky � pu 
jawa perak 250/350 dobre 
zaplatim 0908795502

»Predam vyrobnu halu v 
arely druzstva cca 10 km 
od Zvolena. Budova ma 
murovane steny, je dvoj-
podlazna o rozlohe 900 
m2. Tel. : 0911495450

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»Hľadám prácu opatrova-
teľky.Brezno,okolie.0909 
189 587

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 BB 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, BB 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    

Inzercia
0907 727 204
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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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Kúpim STARÉ KRESLÁ

0915 881 171

DOBRE ZAPLATÍM
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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
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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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interiérové // exteriérové
PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV

Životopisy posielajte 
na e-mailovú adresu: 

75
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6Kontakt: 0904 487 852

juricek.peter69@gmail.com

Hľadáme pracovníkov,
brigádnikov a aj 

absolventov vysokých škôl.
Na rôznorodú lesnú činnosť
(vyžinanie-prerezávky ...)

v Nemecku. Plat 2500-3200€ 
v čistom, týždenné 
zálohy+cestovné 

a ubytovanie hradené 
zamestnávateľom.

15. júla 1799  
francúzsky kapitán Pierre-François Bou-
chard našiel v egyptskej dedine Rosette 
kamennú dosku s vytesaným textom, 
ktorá pomohla rozlúštiť egyptské hie-
roglyfy

Výročia a udalosti
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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

AKCIA
DO 31. JÚLA

2022
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