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„Skutočný priateľ je ten, kto vstúpi, 
keď odíde zvyšok sveta,“ povedal 
Walter Winchell. Máte aj vy takého 
priateľa?

So vznikom sociálnych médií na-
stala nová éra v oblasti komunikácie. 
Milióny ľudí denne hľadajú na soci-
álnych sieťach nových priateľov ale-
bo komunikujú s tými jestvujúcimi. 
Osobné stretnutia v mnohých prípa-
doch nahradili tie virtuálne.

Sú medzi nami takí, ktorých neu-
tíchajúca potreba neustále získavať na 
sociálnych sieťach množstvo priate-
ľov už celkom pohltila a zaslepila ich, 
lebo si ani neuvedomujú, že ide len o 
akúsi ilúziu, vďaka ktorej nadobúdajú 
pocit, že majú kvantum kamarátov. 
Sú ochotní tráviť desiatky hodín na 
internetových diskusiách a sociálnych 
sieťach, aby nadviazali nové a nové 
vzťahy.

Kto však sú títo ich priatelia? Ide 
o ľudí, ktorí im dokážu nastaviť zr-
kadlo, odhaliť pravú tvár alebo im len 

mažú med okolo úst? Budú tu títo ich 
kamaráti vo chvíli, keď ich budú sku-
točne potrebovať? Budú pri nich stáť aj 
vtedy, keď sa im všetci ostatní otočia 
chrbtom?

Skutočný priateľ je ten, kto nás pri-
jíma takých, akí sme, ale zároveň nám 
dokáže otvoriť oči, ak tápeme v tem-
notách. Je to človek, ktorému môže-
me zveriť aj tie najtajnejšie tajomstvá. 
Máte aj vy takéhoto priateľa, človeka z 
mäsa a kostí, ktorý pri vás stojí aj keď 
vám tečie do topánok a v časoch, keď 
sa vám práve nedarí, podá pomocnú 
ruku, vypočuje vás, povzbudí a kryje 
vám chrbát, keď je treba?

Ak máme v živote 
takéhoto človeka, je to 
naozaj veľmi cenný dar. 
Mali by sme byť zaň 
vďační, vážiť si ho a 
starať sa oň, pretože 
každý takéto šťastie 
nemá.

V núdzi spoznáš priateľa

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Zdražovanie životných nákladov vý-
razne ovplyvnilo rozpočet takmer 
každej rodiny. Slovenská katolícka 
charita preto očakáva, že záujemcov 
o pomoc zo Zbierky školských pomô-
cok bude tento rok z radov núdznych 
viac. Pomoc žiadajú aj rodičia ukra-
jinských detí.

Charita každoročne rozdá niekoľ-
ko desiatok tisíc školských pomô-
cok, vrátane zošitov, pier, výtvarných 
či športových potrieb a aktoviek. 13. 
ročník Zbierky školských pomôcok 
prebieha po celom Slovensku a trvá 
do polovice septembra. „Rodičia pri 
nákupe pomôcok pre svoje deti preja-
via štedrosť a do nákupných košíkov 
vložia aj veci do zbierky,“ vysvetľuje 
PR manažérka Slovenskej katolíckej 
charity Monika Molnárová. Kompletný 
zoznam zberných miest je uverejnený 
na stránke charitapomaha.sk. 

Okrem nových pomôcok však 
Charita prijíma aj používané, no 
stále funkčné pomôcky akéhokoľ-
vek druhu. Veľký dopyt býva aj po 
telocvičných úboroch, teniskách či 
prezuvkách. Zbiera sa tiež počítačová 
technika, tablety alebo mobily, čo dáva 
príležitosť zapojiť sa do zbierky najmä 
firmám. 

September je pritom kvôli škol-
ským výdavkom náročným mesia-

com pre takmer každú slovenskú ro-
dinu. „Robili sme si menší prieskum a 
zistili sme, že výbava pre prváka môže 
vyjsť aj na 350 eur. Pre mnohé rodiny je 
to veľká finančná záťaž. Do toho sme 
ešte nezarátali režijné náklady naprí-
klad na cestovanie do školy, stravu, 
družinu, výlety, či krúžky,“ vyratúva 
Monika Molnárová. 

So zaplatením režijných nákla-
dov vie Slovenská katolícka charita 
tiež pomôcť a to vďaka darcom, ktorí 
sa do zbierky zapoja finančne. Vlani 
sa jej takto podarilo vyzbierať 15 tisíc 
eur, ktoré prerozdelila medzi 153 detí. 
Peniaze sa využili napríklad na zapla-
tenie doučovania, režijných nákladov 
spojených so školou či kúpu hudob-
ných, športových pomôcok ale aj po-
vinnej školskej uniformy pre študenta 
hotelovej akadémie.

Darujte školské pomôcky

» ren
 zdroj foto Slovenská katolícka charita
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»Kúpim SIMSON, STELU,Pi-
onierJAWU 250,350 aj die-
ly.0949505827
»Kupim starodavny bicykel 
aj nekompletny,rozne die-
ly(kolesa,svetla,kostry,a-
td).tel. 0907 687634

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»PREDÁM VÝBORNÉ PIANÍ-
NO značky „PETROF“. Tel.č.: 
0907 334 650.

»Predam gramof.platne 
0908562674

»HLADAM PRACU OPATRO-
VATELKY.BR.A OKOLIE.0909 
189 587

»Dochodca hlada osamelu 
dochodkynu na spolocny 
cas,travenie sviatkov. Len 
vazne.Vodicsky preukaz vi-
tany. Kontakt:0904453003
»SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0907277466

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   

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Dispečing SK - 0950 333 222
B. Bystrica

Zvykne sa hovoriť, že nešťastie necho-
dí po horách, ale po ľuďoch. Prináša-
me preto upozornenia a rady odbor-
níkov z Horskej záchrannej služby, 
ktoré treba mať na pamäti, aby sme 
prípadnej zlej situácii predišli. 

Nepodceňujte plánovanie túry
- Dôležité je sledovať predpoveď počasia, 
výstrahy na stránkach SHMÚ, IMGW 
(poľský hydrometeorologický ústav) a 
HZS. 
- Odporúčame pozrieť si pozorne pláno-
vanú trasu, hlavne, či sa dá v prípade blí-
žiacej sa búrky rýchlo zbehnúť do údolia. 
- Ak je túra dlhá, po hrebeni alebo bez 
možnosti rýchleho úniku, je najlepšie 
začať už skoro ráno. Pekné počasie totiž 
nemusí vydržať po celý deň. Búrky oveľa 
častejšie prichádzajú v poobedňajších 
hodinách.

Sledujte počasie aj počas túry
- Ak sa blíži búrka, choďte čo najrýchlej-
šie do údolia.
- V súčasnosti existujú rôzne aplikácie, 
kde sa dá sledovať pohyb búrok online na 
meteorologických radaroch, napríklad 
na stránke SHMÚ. Dôležité je ale sledovať 
počasie aj vizuálne, či sa hromadia obla-
ky, či sa zvyšuje rýchlosť vetra, prípadne 
sa objavujú blesky, hrmenie. 
- Na hrebeňoch a vrcholoch je oveľa 
väčšia pravdepodobnosť zasiahnutia 
bleskom, preto je potrebné čo najrýchlej-
šie zísť do údolia.

Snažte sa nájsť úkryt
- Blesky najčastejšie udierajú do najvyš-

ších položených predmetov v okolí. Elek-
trický náboj si vyberá čo najkratšiu cestu, 
ako sa vybiť. 
- Nebezpečné sú napríklad samostatne 
stojace stromy alebo voľné priestranstvá, 
stĺpy vysokého napätia. 
- Odporúčame čo najrýchlejšie skúsiť 
nájsť úkryt, napríklad chatu, útulňu, 
preto je dobré mať naštudovanú trasu a 
vedieť, kde sa takéto objekty nachádzajú. 
Ďalším veľmi dobrým úkrytom je auto. 
- Ak nie je možné nájsť lepší úkryt, vyhľa-
dajte miesto pod úrovňou terénu, naprí-
klad priekopa.
- V prípade, že je v blízkosti les, vyberte 
si miesto radšej hlbšie v lese ako na jeho 
okraji.

Ak je úkryt ďaleko, dodržujte 
tieto zásady

- Zbavte sa kovových predmetov (odložte 
ďalej od seba). Nebezpečné sú oceľové 
laná, reťaze a rebríky. 
- Dajte sa do podrepu, najlepšie na neja-
kú izolačnú podložku (napríklad. batoh), 
vhodné je chrániť si sluch. 
- Dodržujte vzdialenosť od ďalších osôb.

Aplikácia HZS - Odporúčame stiah-
nuť si ju do mobilu, pretože obsahuje 
viacero užitočných funkcií, okrem iného 
najmä to, že s prichádzajúcim hovorom 
operátori Operačného strediska tiesňo-
vého volania HZS automaticky vidia, kde 
sa človek nachádza, čo umožňuje rýchlu 
lokalizáciu volajúceho. 

Odkaz na aplikáciu: https://app.hzs.sk/
Zdroj informácií 

Ministerstvo vnútra SR

Plánovanie túry 
počas búrkového obdobia

» ren
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27. augusta 1990   
založenie karpatskonemeckého spolku na 
Slovensku

Výročia a udalosti 29. augusta 1966   
posledný koncert skupiny The Beatles 
(San Francisco)

Výročia a udalosti
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SLOVENSKÝ VÝROBCA
A PREDAJCA NÁBYTKU

Sládkovi�ova 869/15, B. BYSTRICA
(nábytok Mikušincová)

NAVŠTÍVTE NAŠE PREDAJNE:

• SEDA�KY• POSTELE• POHOVKY• KRESLÁ

• MATRACE• ROŠTY• STOLY

NÁBYTOK PRE VÁS VYRÁBAME
UŽ 30 ROKOV.
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FRÉZOVANIE 
              VLOŽKOVANIE 
                              KOMÍNOV

• Stavba trojvrstvových komínov
• Prestavby nadstrešných častí komínov
• Rekonštrukcia a sieťkovanie komínov
• Montáž zrealizujeme za jeden deň
 SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL

   ZĽAVA 
  na materiál 30%

FRÉZOVANIE  

od 15 €/bm

OBHLIADKA KOMÍNOV
    ZDARMA
        0904 157 144 
             0903 874 784
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Viac na 0948 880 673 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť).
Jobbees - tradičné zárobky u tradičních partnerov

Obľúbená brigáda a dobrý zárobok! Priemerný čistý zárobok pracovníka 1220 Kč/deň 
(cca 45 €) a VIAC, t.j cca 54.000 Kč čistého/2 mesiace (výplata v hotovosti). Hľadáme 
prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca trvá podľa výberu strediska 6-8 
týždňov alebo dohodou. Prac. zmena 10 hod., pracuje sa na úkol! Strava za symbolický 
príspevok, alebo poskytujeme stravné. Zálohy každý týždeň. Nástupy od cca 1.9.2022. 

INZERCIA
0907 727 204
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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Schodiskový výťah 
Starla vo farbe Stone.

Starla: voľba klientov číslo 1

Získajte bezplatnú ponuku ešte 
dnes, bez záväzkov.
Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok od štátu. *Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami.

Rôzne možnosti 
prispôsobenia

Rýchla a čistá 
inštalácia

Vhodné pre rovné a 
zakrivené schody

CENA

FUNKČNOSŤ

KOMFORT

10%-
ZĽAVA

*

Platí do 5. 9. 2022

0800 162 162
BEZPLATNÉ ČÍSLO

Náš schodiskový výťah Starla bol naším bestsellerom v 
roku 2021 a naši klienti ho považujú za výrobok s 

najlepším pomerom ceny a kvality v danej kategórii.   

za najlepšiu
cenu

za najlepšiu
cenu

VÝKUP STARÝCH
AUTOBATÉRIÍ
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Volajte: Zvoz od 100 kg zabezpečíme.

0905 964 632
031/789 86 28


