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O niekoľko dní si budeme pripomí-
nať Svetový deň dobrosrdečnosti. 
Vyhlásený bol v roku 2000 na tre-
tej konferencii Svetového hnutia 
dobrosrdečnosti v Singapure a jeho 
podstatou je inšpirovať jednotliv-
cov k väčšej láskavosti a dobrosr-
dečnosti. 

Spomenula som si pri tejto príleži-
tosti na originálny projekt pod názvom 
Detský čin roka, ktorý na Slovensku 
funguje už niekoľko rokov a motivuje 
deti ku konaniu dobrých skutkov a zá-
roveň zbiera o nich príbehy. Zasielajú 
ich nielen deti, učitelia, rodičia ale i 
neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. 
Najlepšie z týchto skutkov bývajú kaž-
doročne ocenené.

V tomto roku získal mimoriadnu 
cenu projekt, ktorý si určite zaslúži 
našu pozornosť. Nesie názov Štvor-
lístok pomoci a stoja za ním žiaci a 
pedagógovia zo Základnej školy s 
materskou školou v obci Trakovice. 
Na počiatku sa rozhodli deti pomôcť 
opusteným psíkom, a tak prvý lístok 
vo forme výťažku z benefičného predaj 
vlastných výrobkov odniesli do psieho 
útulku. Ďalšia ich aktivita smerovala 
k starčekom z domova seniorov, pre 
ktorých v rámci druhého lístočku vy-
robili vyše 100 nádherných a dojíma-
vých pozdravov a výrobkov v nádeji, 
že im nimi vykúzlia úsmev na tvári. 
Školáci však nezabudli ani na rovesní-

kov z detského domova, kam putoval 
tretí lístok v podobe koláčikov šťastia 
s motivačným a úsmevným textom 
skrytým vo vnútri. Chceli svojich vrs-
tovníkov potešiť, spríjemniť im deň a 
dať im pocítiť, že tu niekde sú podobné 
decká, kamaráti.

Svoj štvorlístok pomoci uzatvo-
rili šikovné detváky z Trakovíc tak, 
že zorganizovali celoslovenskú výzvu 
reťaze dobrých skutkov Dlaň dokorán. 
A tak prekročili hranice svojej školy a 
prostredníctvom mailov vyzvali učite-
ľov a žiakov z celého Slovenska, nech 
s nimi hľadajú ľudské dobro. Cieľom 
bolo vytvoriť čo najdlhšiu reťaz z det-
ských dobrých skutkov. Úlohou detí 
bolo obkresliť si na farebný papier 
otvorenú dlaň, vystrihnúť ju a dovnút-
ra napísať aspoň jeden svoj pravdivý 
dobrý skutok, následne mala každá 
škola ruky všetkých zúčastnených 
spojiť a dĺžku odmerať. Do projektu 
sa napokon zapojilo dovedna 172 škôl, 
vyše 27 000 žiakov a ich spoločná fa-
rebná reťaz dosiahla 
dĺžku viac ako 4 500 
metrov. Dobrá vec sa 
teda podarila a deti z 
Trakovíc skutočne 
našli v detských 
srdciach dobro. A 
to, myslím, hovo-
rí samo za seba.

Dobra nikdy nie je dosť

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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AUTO-MOTO PREDAJ 01 

AUTO-MOTO Iné 02 
»Výkupim motorové vozi-
dlá všetkých značiek, staré, 
nepojazdné, havarované. 
T.č.: 0905 505 129
»Kúpim murovanú garáž. 
T.č.: 0905 505 129  
»Kúpim SIMSON,PIONIER 
STELU,STADION aj die-
ly.0949505827 
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521 

BYTY PREDAJ 03
»3-izb. byt, Priekopa, 
137.000 €. T.č.: 0918 815 152
»3-izb. byt, Košúty I., 
153.000 €. T.č.: 0918 815 152
»2-izb. byt, Priekopa, 
109.500 €. T.č.: 0948 601 
825
»Veľkometrážny 2-izb. byt, 
Martin. T.č.: 0917 650 188

BYTY PRENÁJOM 04
 
DOMY PREDAJ 05
»RD v strede obce Horná 
Štubňa, dohodou. T.č.: 0948 
601 825
»RD, Turčianske Teplice, 
dvojgeneračný, 225.000 €. 
T.č.: 0917 650 188
»RD, Dubové, 150.000 €. T.č.: 
0917 650 188

POZEMKY PREDAJ 06
»Stavebné pozemky, IBV, 
Jazernica, 68 €/m2. T.č.: 
0907 332 221
»Pozemky určené na vý-
stavbu RD, Turčianske Ja-
seno, od 73.150 €. T.č.: 0917 
650 188

REALITY INÉ 07
»Kancelárske/podnikateľ-
ské priestory na prenájom, 
širšie centrum, 52m2, 413 €/
mesiac. T.č.: 0919 044 835
»Chata na predaj, Socov-
ce, 67.000 € + dohoda. T.č.: 
0917 650 188
»Vymením 3-izb. byt, Zátur-
čie, za RD. T.č.: 0917 650 188
»Kúpim 1-izb. byt v hoto-
vosti. T.č.: 0918 815 152
»Kúpim dom v okrese Mar-
tin do 15km do 150.000 €. 
T.č.: 0908 922 101
»Kúpim ornú pôdu v okolí 
MT a TR. T.č.: 0905 925 991

STAVBA 08
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

Chcete si podať inzerát?
Pokračovanie na strane 8 dolu.

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

01 AUTO-MOTO / predaj          

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

Príklad:
RP MT 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 nefungu-
je 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, MT zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991 
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

DOMÁCNOSŤ 09 

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

HOBBY A ŠPORT 11
»Na spoločenské tance 
hľadám tanečného part-
nera (okolo 13 ročného), so 
základnými skúsenosťami. 
Kontakt: 0944 296 923

DEŤOM 12

RôZNE PREDAJ 13
»Predám konzumné 
zemiaky cena 0,50kg 
0907595806 
»Predam sudky na ka-
pustu 10 l 10€ a 20 l 20€ 
0908270263 

RôZNE INÉ 14
»Kúpim staré plechové 
hračky. T.č.: 0905 505 129
»Kúpim šľapací Moskvič, 
aj nekompletný. T.č.: 0908 
912 445

HĽADÁM PRÁCU 15
»Právnik - dôchodca hľadá 
uplatnenie v advokátskej 
kancelárii alebo v obchod-
nej firme na HOME OFFICE. 
MS-OFFICE, AJ, NJ, VP sk. B. 
Ponuku prosím na mail: 
ppd@pobox.sk 

Občianska
riadková
inzercia

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RôZNE / predaj    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

Skoré šero, sychravé počasie, mi-
hotavé svetielka kahancov. Tlmené 
hlasy, chryzantémy, šuchot lístia 
pod nohami. Je tu čas „dušičiek“, 
dní, kedy smerujeme na cintoríny. 
Chceme sa pomodliť za našich zo-
snulých, spomenúť si na nich, upra-
viť hrob a zapáliť sviečku. 

Strih. 

Jasné nebo, horúčavy a vyprah-
nutá červenkavá zem. Pestrofarebné 
oblečenie, roztopašné deti s veľkými 
tmavými očami, domy z hliny a sla-
my. Sme v západoafrickom Togu, jed-
nej z najchudobnejších krajín sveta. Z 
ôsmych miliónov obyvateľov je polovi-
ca negramotná. 

Valentin Aneyou žije v meste So-
kode v centrálnej časti Toga. Ani nie 
pred rokom bol vysvätený za kňaza, 
a ako kaplán sa stará o farnosť Naro-
denia Pána. Majú tu desať kostolov a 
množstvo mladých ľudí. 

„Chcem pomáhať ľuďom v ozajstnej 
núdzi, aby sa opäť usmievali,“ formulu-
je svoju životnú víziu Valentin. Súčas-
ťou jeho pôsobenia je práca s mládežou 
v školách. Situácia žiakov ho znepoko-
juje. Mnohí sú siroty a v adoptívnych 
rodinách s nimi zle zaobchádzajú. Iní 
čelia ťažkostiam kvôli chorobe svojich 
rodičov. Často nevedia, na koho sa ob-
rátiť. 

Kňazi v Togu nemajú žiadny plat 
a žijú len z darov, ktoré dostávajú od 

svojich farníkov. Od chudobných veria-
cich na hranici existenčnej biedy však 
nemožno očakávať veľa. Ak aj kňaz 
niečo dostane, použije tieto prostried-
ky na pomoc ešte núdznejším ľuďom. 
Na seba pritom nemyslí. Preto nadácia 
ACN sprostredkúva tonžským kňazom 
podporu vo forme omšových miloda-
rov. Vďaka tomu si kňazi môžu kúpiť 
benzín a docestovať k svojim farníkom, 
alebo môžu pomôcť mladým ľuďom v 
ťažkostiach. 

Strih.
Ak dávate za vašich zosnulých od-

slúžiť svätú omšu, môžete tak urobiť aj 
prostredníctvom nadácie ACN. Možno 
bude práve Valentin v Togu slúžiť naj-
svätejšiu obetu za spásu duší vašich 
blízkych zo Slovenska. A milodar, spo-
jený s touto svätou omšou, Valentinovi 
pomôže pomáhať žiakom v Sokode. 
Viac informácií nájdete na www.omso-
vymilodar.sk.

Na linke Slovensko – Togo

» ACN
zdroj foto ACN
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Jediné múzeum máp svojho druhu sa 
teší čoraz väčšej obľube. Dozvedieť sa 
niečo viac o geografii, či nazrieť do tajov 
kartografie môžete v Slovenskom mú-
zeu máp v obci Kynceľová pri Banskej 
Bystrici. Pre návštevníkov pripravili no-
vinky ale aj nové vzácne exponáty. 

Na geografiu či kartografiu sa dá po-
zrieť aj z iného uhla pohľadu. Expozícia 
Slovenského múzea máp, nachádzajúca 
sa pri Banskej Bystrici, predstavuje toto 
odvetvie veľmi zaujímavou a atraktívnou 
formou. Podľa slov kurátorky múzea, 
Andrey Farkašovej, približuje expozícia 
múzea máp minulosť či súčasnosť tvorby 
máp, vývoj mapových diel a ďalšie zaují-
mavé témy interaktívnym a veľmi púta-
vým spôsobom všetkým návštevníkom 
bez rozdielu na vek. Využívaním najmo-
dernejších technológií či interaktívnych 
modelov dokáže múzeum máp upútať a 
presvedčiť o tom, že geografia môže byť 
zábavná, i tých najmenších. Múzeum máp 
je miestom, kde so svojimi deťmi strávite 
aj tri hodiny bez toho, aby sa nudili. 

Jedinečná novinka 
a vzácne exponáty

V zbierkovom fonde múzea máp sa na-
chádzajú rozličné tematické mapové die-
la. Či už originály z Rakúsko-Uhorska, ale-
bo repliky z čias vojenského mapovania. 
„Návštevníci budú môcť obdivovať aj nové 

exponáty, ako geodetické a meračské prí-
stroje, vojenské mapy z 19. až 20. storočia 
v rôznych mierkach, ale aj netradičné, v 
súčasnosti už nevyužívané, pomôcky pre 
vysvetľovanie učiva v školách,“ hovorí 
Andrea Farkašová, kurátorka múzea. Vý-
nimočnosť expozície dopĺňajú výdobytky 
špičkových technológií a interaktívnych 
didaktických pomôcok pre vzdelávanie. 
Nadšenci lietania sa zasa môžu tešiť na 
moderný letecký simulátor, v ktorom zaži-
jú pocit, akoby skutočne sedeli v kokpite 
lietadla. Táto jedinečná novinka, ktorá sa 
stala súčasťou múzea, je pre návštevníkov 
sprístupnená od štvrtka 27. októbra. 

Múzejné zariadenie je aj napriek svojim 
menším priestorovým rozmerom popula-
rizačno-vzdelávacou a kultúrno-technic-
kou atrakciou s nadregionálnym význa-
mom. Obľubujú ho najmä základné školy, 
ale aj nadšenci kartografie či turisti.

Nové vzácne exponáty 
v Slovenskom múzeu máp 

» ren

Kartografické pomôcky 20. storočia. 

zdroj foto archív múzea máp
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30. októbra 1918    
Martinská deklarácia proklamovala pri-
danie sa Slovákov k vytvoreniu ČSR.

Výročia a udalosti 31. októbra 1892    
Arthur Conan Doyle vydal knihu Dob-
rodružstvá Sherlocka Holmesa

Výročia a udalosti
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Problémy s kĺbmi a bolestivý pohyb ?
Posledné roky sa medzi populačné 

ochorenia dostal na prvé priečky zdravot-
ný problém týkajúci sa ťažkostí s  kĺbmi 
a pohybovým aparátom. Ako sa zrýchľu-
je tempo života, každým dňom je menej 
času na oddych a menej času dať telu 
pauzu. Tým čoraz viac sa zaťažuje celý 
organizmus a v neposlednom rade trpí aj 
kostra, kĺby, šľachy a svaly, ktoré nemajú 
čas resp. výživu na samoregeneráciu. 

V  dnešnej dobe sa stalo „luxusom“ do-
priať si chvíľku oddychu a  práve preto by 
mala byť nevyhnutnosťou každého dňa 
dostatočná výživa, príjem kvalitných po-
travín a  dopĺňanie živín a  cenných mine-
rálov. 

Problémy s  kĺbmi môžu začať nenápad-
ne – bolesťami, ktoré riešime tabletkou. 
V prevažnej miere je to tabletka, ktorá pô-
sobí utlmujúco, analgeticky a  tým pádom 
bolesť potláča, ale nerieši príčinu zdravot-
ných problémov. Odporúčaním odborníkov 
lekárov sa do popredia dostávajú výživové 
doplnky obsahujúce hovädzie kolagénové 
peptidy, chondroitín, glukozamín sulfát a 
ďalšie látky ktoré pomáhajú pri liečbe po-
hybového aparátu, podieľajú sa na rýchlej-
šej rekonvalescencii po úrazoch či operá-
ciách a pomáhajú predchádzať bolestiam. 

 
Nie je kolagén ako kolagén... 
rybí vs hovädzí

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 

označované číslicami I a II, tieto kolagé-
ny sú neoddeliteľnou súčasťou v  raste, 
obnove a rekonvalescencie kostí, šliach, 
väzov a kože. Pri dennom užívaní pred-
písaných dávok dostáva naše telo skrz 
hovädzí kolagén veľké množstvo ami-
nokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,  prob-
lémoch s  pohybovým aparátom, boles-
tiach a pri reumatických ťažkostiach. 

 Rybí kolagén tvorí kolagén typu I. 
Tento druh kolagénu obsahuje podob-

né množstvo aminokyselín ako hovädzí 
kolagén, ale však v menšom množstve. 
Zdrojom hydrolyzácie kolagénu z rýb sú 
šupiny a koža. Tento typ kolagénu je bo-
hatý na aminokyselinu „hydroxyprolín“ 
, ktorá je základným prvkom pokožky, 
ciev a  tkanív. Rybí kolagén má bla-
hodárne účinky v  boji proti vráskam, 
zvyšuje pružnosť a  elasticitu pokožky 
a  podporuje antioxidáciu organizmu. 
Pomáha  udržiavať mladistvý vzhľad 
pleti a potláča s známky starnutia. 

             » red
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www.hilfe-in-wuerde.at

office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 20 rokov

 +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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ZIMNÉ ZÁHRADY A 
ZASKLIEVANIE TERÁS

BIOKLIMATICKÉ
PERGOLY A TERASY DREVODOMY NA PODVOZKU 

mediálni partneri
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Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

Môj Stannah,
moja sloboda

Stannah je lídrom na svetovom trhu so schodiskovými výťahmi.

MYL1

24/7
Servis na
Slovensku

5-ročná záruka so servisom v cene - jedinečná na trhu!
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
kdekoľvek v krajine.

Táto ponuka platí do 15/11/2022. Nekumuluje sa s inými zľavami a ponukami

AK UVEDIETE 
TENTO ČASOPIS,
ZÍSKATE
10 % ZĽAVU0800 162 162

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

Zavolajte zadarmo
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