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Odpustiť komusi je oslobodzujúce, 
pretože sa zbavíme veľkého breme-
na, ktoré nás ťažilo a nedovoľovalo 
nám ísť vpred a žiť naplno. Odhod-
lať sa však k tomuto kroku vyžaduje 
nezriedka poriadnu dávku odvahy, 
silnej vôle a častokrát i sebazapre-
nia, pretože potom, ako nám niekto 
ublížil, nami prestupuje hnev, smú-
tok či pocit poníženia.

Ak nám niekto ublíži, ak sa nám 
stane krivda, ak nás zradí niekto, komu 
sme dôverovali, zostáva rana, ktorú 
treba najskôr zahojiť. Aj preto to s od-
púšťaním ani zďaleka nie je také jedno-
duché, akoby sa mohlo zdať a vyžaduje 
to istý čas.

Najskôr si potrebujeme utriediť 
myšlienky, celú situáciu  spracovať, 
precítiť, pochopiť a porozumieť tomu, 
aké pohnútky či pocity viedli druhého 
k tomu, čo urobil, k tomu, čo povedal 
či k tomu, ako sa správal. Možno bude 
osožné si tiež uvedomiť, že každý z nás 

z času na čas svojim konaním niekomu 
ublížil, niekoho sklamal, niekoho sa do-
tkol, že prosto nik z nás nie je dokonalý.

Na druhej strane treba povedať, že 
odpustiť neznamená zabudnúť na bo-
lesť, ktorá nám bola spôsobená a tiež 
že odpustenie nie je schválením toho, 
čo sa stalo. Je to skôr naše rozhodnutie 
povzniesť sa nad celú situáciu. Ak to 
dokážeme, zistíme, že spolu s odpus-
tením sa kamsi vytratili aj naše nega-
tívne emócie, že sa nám dýcha oveľa 
ľahšie, že naše dni sú opäť viac pre-
žiarené slnkom a cítime sa voľnejšími, 
šťastnejšími a slobodnejší-
mi. A za ten pocit to urči-
te stojí. Veď ako povedal 
T. D. Jakes: „Odpustiť 
neznamená oslobodiť 
vinníka. Odpustenie 
oslobodzuje obeť. Je 
to dar, ktorý si dáte 
sami.“

Odpúšťať je oslobodzujúce

» Renáta Kopáčová, redaktorka

šťastnejšími a slobodnejší-
mi. A za ten pocit to urči-
te stojí. Veď ako povedal 
T. D. Jakes: „Odpustiť 
neznamená oslobodiť 
vinníka. Odpustenie 
oslobodzuje obeť. Je 
to dar, ktorý si dáte 

»Predám zimné pneu. 
195/65 R15. Tel: 0908 102 
838

»Predám zváračku z dy-
nama, na Š-100 hlavu, 
kľukovku po výbruse, nový 
reťazový rozvod, prevodov-
ku po GO, riadiace skrinky, 
Š-Octáviu, Š-1203, RND, 
ruský samovar, hodiny ku-
kučky, keramické telesá – 
3ks – 3000W, novú čiernu 
prilbu. Tel: 0908370306
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA. Tel: 0908205521
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babete/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné.. Slušne 
zaplatím. Tel: 0949 371 361
»Kúpim starodávny bicykel 
aj nekompletný, rôzne die-
ly (kolesa, svetla, kostry, 
atď.). Tel: 0907687634

»Predám ošípané od 200kg, 
2,60€/kg. Tel: 0902325625
»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495
»Obťahujem gombíky do 
látky a kože, čalúnické a 
odevné. Tel: 0905292743
»Predám zánovnú pračku 
Beco 40€. Tel: 0904481491

»Predám slamu, seno malé 
balíky. Tel: 0905518454
»Predám nový 20l lis 
na hrozno-ovocie, cena 
80€ (pôvodná cena 
120€), v Kováčovej. Tel: 
0420/602489105

»Kúpim dychové nástroje, 
heligónku, akordeón, hus-
le. Tel: 0915876860

»Predám kočík, buginu, 
trojkolku, detskú stoličku. 
Tel: 0910521079

»Predám piecku Petrík. Tel: 
0908604935
»Predám nový nepouží-
vaný matrac Materasso, 
190x90x19 cm, tvrdosť 4. 
Tel: 0904354916

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 3 dolu.

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    
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posledný let lietadla Concorde.

Výročia a udalosti

Najčítane
jšie

regionáln
e

noviny



ZV 22-47 strana_ 3

službyZVOlENsKO 3

»Predám funkčnú mláťač-
ku 22, sečkáreň, konský 
pluh dvojak, špulier a snice, 
80r. nástenné hodiny, pet-
rolejovú lampu, komplet 
krosná, cena dohodou. Tel: 
0908370306
»Predám biely keramic-
ký súdok 30l a drevené 
strúhadlo na kapustu. Tel: 
0910969422

»Kto daruje šporhert na 
drevo. Tel: 0903479450
»Kúpim staré zváračky aj 
pokazené. Tel: 0944707491
»Predám sedaciu rohovú 
súpravu s kreslom, krištá-
ľový luster cena dohodou. 
Tel: 0915852086
»Kúpim domáce tkanné 
plátno, vrecia, kroje, šatky, 
sukne, starožitnosti ako 
obrazy, hodiny, maľované 
truhlice. Tel: 0909117320

»Rýľujem záhrady. Tel: 
0940870790
»Hľadám prácu v potravi-
nárstve, pom. kuchárka, 
mám potravinárske mini-
mum, zdravotný preukaz. 
Tel: 0908618202

Sympatická 56 r hľadá pria-
teľa na zoznámenie. Tel: 
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 ZV medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP ZV 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, ZV zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Pomôže CBD aj pri skleróze multiplex?
Sklerózu multiplex volajú chorobou ti-

sícich tvárí. Ako môže pomôcť CBD?

Látka CBD, čiže kanabidiol, získavaná z 
konopy siatej, ovplyvňuje nervovú sústavu. 
Nie je však psychoaktívna, harmonicky pô-
sobí na takzvaný endokanabinoidný systém 
(EKS), ktorý nám príroda „nainštalovala“ do 
tiel. Ako sme písali v predošlých článkoch, 
CBD môže uľahčiť pacientom s Parkinso-
nom či epilepsiou. Keďže CBD vplýva aj na 
imunitný systém, vedci začali skúmať jeho 
vplyv na autoimunitné ochorenia, medzi 
ktoré patrí aj skleróza multiplex.

Organizmus sám sebe nepriateľom

Základnou vlastnosťou imunitného sys-
tému je schopnosť rozlíšiť vlastné bunky 
od cudzích. Princíp je jednoduchý: vlastné 
bunky telo toleruje, cudzie likviduje. Nieke-
dy však dôjde k poruche a imunitný systém 
začne vo veľkej miere reagovať proti vlast-
ným bunkám.

Takto vznikajú autoimunitné alebo auto-
agresívne ochorenia, ktorých je viac ako 80 
druhov. Tieto chronické diagnózy postihujú 
približne päť percent populácie.

Známou autoimunitnou chorobou je roz-
trúsená skleróza alebo skleróza multiplex 
(SM). Pre pestré príznaky ju volajú aj choro-
bou tisícich tvárí. Na svete ňou trpí približne 
dva a pol milióna ľudí a vo výraznej väčšine 
sú to ženy. Ide o zápalové ochorenie cen-
trálneho nervového systému, ktoré spôso-
buje stratu obalu okolo nervových vlákien, 
myelínu. Ten telo využíva na rýchly prenos 

elektrických impulzov pozdĺž nervových 
buniek. Ak je myelín poškodený, impulzy sa 
spomalia.

Príčina SM je dodnes neznáma, môže za 
ňou stáť genetika no aj vplyv vonkajšieho 
prostredia. Jej príznaky taktiež nie je vždy 
ľahké rozpoznať, pretože sú veľmi pestré. 
Najčastejšie ju však charakterizujú ťažkosti s 
rovnováhou či výslovnosťou, dvojité videnie 
alebo ochrnutie tvárového nervu. Pridružu-
je sa tiež tŕpnutie v tvári či končatinách.

Bohužiaľ, SM je dodnes stále nevyliečiteľ-
ná choroba. Napriek tomu však vedci nachá-
dzajú nové spôsoby, ako jej priebeh uľahčiť. 
Prírodným doplnkom k liekom môže byť aj 
CBD, ktorého výhodou je, že nespôsobuje 
výrazné vedľajšie účinky.

CBD a skleróza multiplex

Endokanabinoidný systém v ľudskom sa 
podieľa na regulovaní množstva biologic-
kých procesov, vrátane imunitného. Kana-
bidiol dokáže nepriamo ovplyvniť určité 
receptory tohto systému a tak okrem iného 
potlačiť aj prehnanú imunitnú odpoveď a 
pôsobiť protizápalovo.

Článok z roku 2018 pre vedecký žurnál 
Frontiers in Neurology uvádza, že chronic-
ký zápal a zvýšená aktivita blúdivého nervu 
často stoja za únavou, ktorú pacienti so SM 
pociťujú. CBD môže podľa výskumov zní-
žiť bolesti súvisiace so zápalom, obmedziť 
užívanie opiátov a pomôcť pri nadmernej 
únave.

Okrem toho tiež CBD spomaľuje produk-

ciu T-buniek. Tieto biele krvinky zodpoveda-
jú za bunkovú imunitu tým, že likvidujú cu-
dzorodé či nádorové bunky. Keď človek trpí 
SM, T-bunky začnú napádať myelínový obal 
na nervových bunkách, čím pacienti strá-
cajú kontrolu nad svojimi svalmi. Problém 
môže čiastočne vyriešiť oslabenie T-buniek. 
Štúdia na zvieratách pre British Journal of 
Pharmacology z roku 2011 potvrdila, že CBD 
brzdí prílišné rozmnožovanie T-buniek, a 
tak spomaľuje postup ochorenia.

Nie všetky produkty obsahujúce CBD sú 
však rovnaké. Pri nákupe preto nezabudnite 
skontrolovať kvalitu produktov. Dôležité sú 
certifikáty o analýze, ktorá potvrdzuje, že 
výrobok bol testovaný v laboratóriu na čis-
totu a bezpečnosť.

Keďže pre SM je nevhodný nadmerný prí-
sun cukru, vyhnite sa CBD vo forme gumo-
vých cukríkov. Lepšou alternatívou sú naprí-
klad oleje, tinktúry či kapsule. » red.

Foto: freepik / jcomp

Vôňa pečených gaštanov sa nám už 
tradične spája s jesenným a zimným 
obdobím. Doprajme si túto lahôdku 
bez výčitiek, pretože nám okrem 
skvelého chuťového zážitku priná-
ša aj veľa zdravotných benefitov.

Gaštany sú plody gaštana jedlého, 
ktorý patrí do rodu Castanea a existu-
je ho viacero druhov. Majú lahodnú, 
jemne sladkú chuť a sú nielen veľmi 
chutné ale i bohaté na živiny. Sú zdro-
jom vitamínu C a vitamínov skupiny B. 
Obsahujú aj minerály ako draslík, meď, 
horčík a tiež vlákninu. „Gaštany sú 
spomedzi orechov bohaté na vitamín 
C, hoci tepelnou úpravou sa časť jeho 
množstva stratí. Vitamín C a ďalšie lát-
ky nachádzajúce sa v gaštanoch, ako je 
meď, pomáhajú posilňovať náš imunit-
ný systém“, hovorí MUDr. Šranková z 
poradne zdravia Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva Bratislava.

Pre zdravé srdce - Gaštany prispie-
vajú aj k podpore zdravého srdcovo-
-cievneho systému tým, že draslík a 
horčík nachádzajúce sa v gaštanoch, 
pomáhajú regulovať krvný tlak.

Pomoc pre mozog - Konzumáciou 
gaštanov podporujeme zdravú funk-
ciu mozgu, keďže gaštany sú bohaté 
na vitamíny skupiny B, ktoré sú pria-
mo spojené so správnym neurologic-
kým vývojom a funkciou. Okrem toho 
draslík pomáha zvýšiť prietok krvi do 
mozgu a podporuje tak zdravie nervo-

vého systému.
Prevencia zápchy - Vláknina ob-

siahnutá v gaštanoch pomáha v pre-
vencii zápchy. Gaštany môžu taktiež 
pomáhať pri kontrole hladiny cukru 
v krvi. Hoci gaštany obsahujú väčšie 
množstvo sacharidov, vláknina v nich 
obsiahnutá zaisťuje, že telo sacharidy 
vstrebáva pomaly a tým pomáha za-
brániť prudkému nárastu hladiny cuk-
ru v krvi.

Zdravé kosti - Gaštany sú dobré aj 
pre zdravie našich kostí, keďže meď je 
mimoriadne dôležitá pri absorbovaní 
železa, ktoré je nevyhnutné pre rast a 
vývoj kostí a horčík je potrebný na pod-
poru ich minerálnej hustoty.

Pozor! - Myslite na to, že hoci konzu-
mácia malého až stredného množstva 
gaštanov môže priniesť svoje výhody, 
treba ich jesť s mierou. Konzumácia prí-
liš veľkého množstva gaštanov môže 
týmto zdraviu prospešným účinkom 
zabrániť.

Informácie poskytla Poradňa 
zdravia RÚVZ Bratislava

Je tu sezóna gaštanov

» ren
zdroj foto hansbenn pixabay
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ZA 0,50 €/KG!
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Vladimír Bilčík (47) je europoslan-
com zvoleným za stranu SPOLU. 
V Európskom parlamente pôso-
bí v najväčšej frakcii európskych 
ľudovcov. Zaoberá sa ochranou 
právneho štátu, bojom s dezinfor-
máciami, zahraničnou politikou a 
rozšírením EÚ na západný Balkán. 

Pán Bilčík, ako by ste ako euro-
poslanec zhodnotili uplynulý 
rok?

Pre Slovensko to bol rok, kedy bola 
zahraničná politika prvoradou témou, 
a hodnotím ho ako mimoriadne ťaž-
ký. Ihneď po pandémii na nás doľahli 
dôsledky ruského útoku na Ukrajinu. 
Putin už roky používa ropu a plyn ako 
svoje zbrane, pričom po 24. februári 
2022 je už úplne zrejmé, že nás - členov 
EÚ - považuje za svojho nepriateľa. Pre 
slovenskú ekonomiku, ktorá je na rus-
kom plyne jedna z najviac závislých v 
Európe, priniesol ruský útok na Ukra-
jinu niekoľko negatívnych dôsledkov  
- nestabilné dodávky plynu z Ruska, v 
dôsledku ktorých rástla hospodárska 
neistota a cena plynu, ale aj iných ener-
gií. Putinova vojna priniesla do Európy 
a na Slovensko vyššiu infláciu, než s 
ktorou všetci počítali. Dnes musíme ľu-
ďom pomôcť, aby zvládli aktuálnu vlnu 
zdražovania. 

Vidíte už šancu na koniec Putino-
vej vojny?

Rozumiem Ukrajincom, že si momen-
tálne nechcú sadnúť za vyjednávací stôl 
s prehrávajúcimi Rusmi. S rokovaniami 
s Moskvou, ktorá nedrží slovo, majú bo-
haté skúsenosti. Keď po anexii Krymu, 
Donecka a Luhanska uzavrel Kyjev s 
Ruskom Minské dohody, Rusi ich vždy 
len zneužili na to, aby získali čas a pod-
nikli voči Ukrajine ďalšie výbojné vojny. 
Verím, že sa z chýb z minulosti poučí-
me. Potrebujeme mier, ale potrebujeme 
zmysluplný a dlhodobý mier. Rusko 
musí pochopiť, že v súčasnej Európe 

nesmie viesť žiadne útočné vojny. Hoci 
Ukrajinci s podporou demokratického 
sveta oslobodili už polovicu svojho úze-
mia, ktoré Rusko obsadilo pri invázii 
vo februári, úplné vytlačenie Rusov z 
Ukrajiny ešte potrvá. Chápem, že mnohí 
ľudia sú unavení a znechutení z vojny, 
ale Slovensko stojí na správnej strane 
a musíme vydržať a pomáhať našim 
ukrajinským susedom naďalej. Ide aj o 
našu bezpečnú budúcnosť. Ustupova-
nie diktátorom len hromadí problémy 
do budúcnosti.

Mali sme byť tvrdší už v minulosti?
Samozrejme, som o tom presved-

čený, že anexie Donecka, Luhanska a 
Krymu a predtým aj časti Gruzínska 
prešli Rusku príliš hladko a povzbudili 
Putina k dnešnej vojne. Sankcie mali 
byť už pred rokmi tvrdšie, mali sme sa 
postupne preorientovať od ruského ply-
nu, ale politici radšej odvrátili zrak, aby 
sme neprišli o lacný plyn. Videli sme už 
dávno, že Putin používa dodávky plynu 
ako mocenský nástroj voči nám. Aj našu 
energetickú krízu spôsobil najmä tým, 
že dodávky plynu boli nespoľahlivé, a 
tak ceny vyleteli hore. 

Vidíte nejaké východisko z ener-
getickej krízy v blízkej dobe?

Európska únia sa dokázala rýchlo 
prispôsobiť. Plyn z Ruska už vieme v 
Európe nahradiť skvapalneným plynom 
a plynom z iných krajín, ako sú Nórsko 
či Alžírsko. Závislosť na ruskom plyne 
sa tak v EÚ znížila len na 7% z pôvod-
ných 40% vo februári tohto roku, hoci 
na Slovensku je tá závislosť stále vyššia. 
Druhou dobrou správou je, že krajiny 
EÚ sa posúvajú k riešeniu, aby sme plyn 
nakupovali spoločne, teda lacnejšie. To 
opäť pomôže krajinám, ako je tá naša. A 
napokon, do tretice, EÚ pomôže našim 
podnikom - už teraz je takmer isté, že 
nevyužité eurofondy pôjdu na účty ľudí 
za energie a na faktúry podnikov. Ne-
schopnosť našich uplynulých vlád pri 

čerpaní eurofondov nám tak uškodí me-
nej a tieto európske peniaze nestratíme.

Aké pozitíva by ste našli na kon-
čiacom sa roku?

Dojala ma solidarita Sloveniek a Slo-
vákov s utečencami z Ukrajiny, aj keď 
nás zasiahlo zdražovanie a obavy z cien 
energií. Ako hovorca európskych ľudov-
cov v europarlamentnom výbore pre 
boj s dezinformáciami pomáham tvoriť 
pravidlá, ktoré by obmedzili šírenie de-
zinformácií, hoaxov a nenávisti, ktoré 
často zaplavujú náš verejný priestor a 
sociálne siete. Teším sa však, že v reál-
nom živote je okolo nás veľa bežných 
ľudí, ktorí síce hlasno nekričia, ale od 
prvých dní ruskej invázie pomáhali a 
stále pomáhajú našim ukrajinským su-
sedom, ktorých postihla vojna, za ktorú 
nemôžu.

Vidíte v tom nejaký celospoločen-
ský trend?

Je to dôležitý moment pre Slovensko 
ako politické spoločenstvo - začíname 
chápať, že sa nemôžeme izolovať a ča-
kať, že sa nás svetové dianie nedotkne a 
každý nám potom dá pokoj. Vybrali sme 
hlavu z piesku a riešime nielen seba, ale 
aj situáciu v iných krajinách. A úmerne 
tomu narástol aj rešpekt voči nám u na-
šich európskych partnerov. Zrazu to nie 
je západná Európa, ale stredná Európa, 
ktorá je lídrom v pomoci Ukrajine, pre-
tože z vlastnej skúsenosti vieme, aké 
obrovské spoločenské škody dokážu 
napáchať ruskí diktátori. Aj keď stále 
sú a aj budú hlasy, ktoré volajú po našej 
zahraničnopolitickej izolácii, po sklope-
ní uší pred diktátormi, je dôležité brániť 
našu demokraciu a slobodu.

Myslíte politické hlasy?
Sú to najmä politické hlasy, ktoré 

počúva časť spoločnosti. Pred pár me-
siacmi som sledoval diskusnú reláciu v 
televízii, kde Boris Kollár strašil, že EÚ 
sa na nás vykašle, a keď bude v zime 
zle, krajiny na západ od nás si plyn 
nechajú pre seba a nás odpoja. Navrho-
val, že energetickú krízu musíme riešiť 

len sami doma a prípadne ísť poprosiť 
o ruský plyn Viktora Orbána do Ma-
ďarska. Dnes vieme, že sa úplne mýlil. 
EÚ energetickú krízu zvláda, nám po-
máha a pracuje na ďalších spoločných 
riešeniach. A Maďari? Dnes, keď ceny 
v Európe klesli, odoberajú ako jediní v 
EÚ ruský plyn a platia za neho násobne 
viac ako my. Spolupráca v EÚ funguje a 
Slovensko z nej výrazne profituje. Kto 
tvrdí opak, ohrozuje Slovensko - to je 
dnešný extrém, ale aj strany ako Smer či 
Sme rodina.

Keď spomínate dezinformácie 
- tento rok sa vám ako hovorco-
vi európskych ľudovcov v euro-
parlamentnom výbore pre boj 
s dezinformáciami podarilo na 
úrovni EÚ prispieť k novým pra-
vidlám, ktorými sa budú musieť 
riadiť veľkí technologickí giganti 
ako Facebook a Google. Obmedziť 
by to malo aj šírenie dezinformá-
cií medzi ľuďmi na sociálnych sie-
ťach. Ako?

Ľudia sociálnym sieťam odovzdávajú 
citlivé informácie o sebe a spätne do-
stávajú a sledujú na sociálnych sieťach 
množstvo reklamy. Zaslúžia si za to bez-
pečný a vyvážený online priestor, kde 
platia jasné pravidlá, zodpovednosť a 
transparentnosť. Nový európsky zákon 
- európsky akt o digitálnych službách - 
síce úplne nezabráni dezinformáciám, 
ale mal by pomôcť v zapase s ich šíre-
ním. Nastavuje prvé pravidlá pre sociál-
ne siete, napríklad v tom, že musia včas 
odstraňovať protizákonné príspevky a 
predísť masovému šíreniu škodlivého 
či nebezpečného obsahu, ktorý môže 
ohroziť zdravie a životy ľudí. Verím, že 
je to prvý úspešný krok k tomu, aby bol 
aj náš slovenský online priestor vďaka 
spoločným európskym pravidlám tro-
chu lepším a príjemnejším miestom na 
komunikáciu. 

Kedy sa môžu užívatelia tešiť na 
tieto zmeny? 

V celom rozsahu začnú tieto pravidlá 
platiť vo februári 2024.          reklamný článok

Vďaka spolupráci v Európe zvládneme 
aj ťažké časy 

Vladimír Bilčík vystupuje na zhromaždení Mier na Ukrajine na Námestí SNP.  Autor: Archív V.B.

Vladimír Bilčík počas zasadnutia výboru v Európskom parlamente.  Autor: Európsky parlament. 33
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Rozsvecuje sa svetielková výzdoba, 
znejú adventné a vianočné piesne, 
na námestiach začali vianočné trhy. 
Už o pár dní sa u nás opäť rozžiari 
Betlehemské svetlo, ktoré symbo-
lizuje jednotu, nádej, lásku a ra-
dostnú predzvesť Vianoc. Po celom 
Slovensku ho budú roznášať mladí 
ľudia v skautských uniformách a 
šatkách. Vďaka skautom už vyše tri-
dsať rokov putuje plamienok svetla 
z betlehemskej jaskynky do našich 
domovov. 

Ak by Betlehemské svetlo roznáša-
li mladí v sýrskom hlavnom meste Da-
masku, asi by ste si ani nevšimli, že tiež 
patria medzi skautov. Vojnový konflikt 
priniesol so sebou skazu a chudobu. V 
Damasku navštevuje skautské aktivity 
1700 mladých ľudí, no osem stovák z 
nich si nemôže dovoliť kúpiť skautskú 
uniformu. Ich rodiny často nemajú 
ani na najzákladnejšie potraviny. Voj-
na zasiahla celú sýrsku spoločnosť, 
aktivity pre mladých nevynímajúc. V 
mnohých oblastiach programy zame-
rané na rozvoj mládeže úplne vymizli. 
Je teda potrebné začať nanovo a zapojiť 
skautských vedúcich so skúsenosťami 
s prácou v malých spoločenstvách do 
služby.

Skúsenosť skautingu totiž mladým 
ľuďom mení životy. Učia sa životným 
zručnostiam a zakusujú pocit spolu-
patričnosti. Skauting ich podnecuje k 

osobnému rozvoju, povzbudzuje ich, 
aby obohacovali svoje komunity a boli 
vnímaví na potreby druhých ľudí. Po-
núka im priestor žiť a zdieľať správne 
hodnoty: starostlivosť o iných, vzájom-
nú úctu, integritu a spoluprácu. Okrem 
toho má aj kľúčový duchovný rozmer. 
Skautský zákon a aktivity majú mimo-
riadny vplyv na spoločnosť a prírodu. 
Súčasne vedú mladých k nezávislosti a 
formujú z nich osobnosti, ktoré dokážu 
byť v svojom prostredí lídrami. Vďaka 
takejto skúsenosti a viere môže mládež 
„zažať sviecu“ v sýrskom temnom sve-
te. Skautské uniformy pritom zohráva-
jú dôležitú úlohu: zjednocujú mladých 
a stierajú triedne rozdiely, ktoré sa voj-
nou v spoločnosti prehĺbili. 

Jedna skautská košeľa a šatka stojí 
približne 15 eur. V Damasku ich potre-
bujú 800. Na www.acnslovensko.sk 
sa dočítate viac. 

Skautské Vianoce

» ACN
zdroj foto ACN
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

Oprava komínu GRÁTIS

- prvotriedny materiál 
  zn. Index mineral design- zľava pre seniorov

- záruka 25  rokov

www.bitu�ex.sk
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Poľnohospodárske družstvo Bátovce
hľadá do pracovného pomeru

traktoristu do živočíšnej výroby

kontakt: 0905 555 972

Manipulácia najmä s hnojom a slamou.
Dvojzmenná prevádzka, pracovný čas 3:00-20:00.
Mzda 5 eur/hod. Nutnosť práce cez víkend a počas sviatkov.
Vodičský preukaz „T“.
Možnosť nocľahu po dlhej zmene pred krátkou. 
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05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:45 
Rodinné prípady 11:00 Policajné prípady 12:00 
TELEVÍZNE NOVINY 12 12:10 FARMA 13:40 FAR-
MA - DUEL 15:45 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ 
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné 
prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Druhá šanca II. 
13 22:00 FARMA 23:15 Chatári 00:35 Miss špe-
ciálny agent 2 02:40 Zámena manželiek 03:40 
Rodinné prípady  

05:40 Krimi 06:15 Ranné 
noviny 08:40 Prestreté XXII. 09:45 Bez servítky 
10:50 Súdna sieň 12:00 Noviny o 12:00 12:30 Top 
Star 12:55 Hranica II. 14:05 Inkognito 15:20 Láska 
na chate 16:00 Prestreté XXII. 17:00 Udalosti 17 
17:15 Riskuj! 17:50 Bez servítky 19:00 Krimi 19:30 
Noviny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie poča-
sie 20:35 Hranica II. 21:45 Inkognito 22:45 Láska 
na chate 23:25 Heslo 00:05 Súdna sieň 01:10 Kri-
mi 01:45 Ochrancovia 03:25 Policajti v akcii 04:15 
Riskuj! 04:50 Noviny TV JOJ  

05:40 Dámsky klub 07:00 
Ranné správy RTVS 08:50 Don Matteo 09:50 
Horskí záchranári 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:25 
Dámsky klub 13:50 Dedovizeň 14:25 Derrick 15:25 
Pravdivé príbehy 16:45 Don Matteo 17:45 Duel 
18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Život je 
krásny, keď sa nad tým zamyslíš 22:05 Repor-
téri 22:40 Kriminálka Staré Mesto 23:40 Správy 
RTVS „N“ 00:30 Poirot: Vražda na golfovom ih-
risku 02:15 Derrick 03:15 Horskí záchranári 04:00 
Správy RTVS „N“ 04:55 On air  

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:25 Zámena manželiek 09:40 
Rodinné prípady 10:55 Policajné prípady 12:00 
TELEVÍZNE NOVINY 12 12:10 Kobra 11 14:15 FARMA 
15:45 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NO-
VINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPOR-
TOVÉ NOVINY 20:30 Pán profesor 21:00 FARMA 
22:20 Fantastická premena Harley Quinn 00:35 
Kobra 11 02:30 Zámena manželiek 03:40 Policaj-
né prípady 04:20 Rodinné prípady  

05:40 Krimi 06:15 Ranné novi-
ny 08:40 Prestreté XXII. 09:45 Bez servítky 10:50 
Súdna sieň 12:00 Noviny o 12:00 12:30 Top Star 
12:55 Nemocnica 14:00 Inkognito 15:20 Láska na 
chate 16:00 Prestreté XXII. 17:00 Udalosti 17 17:15 
Riskuj! 17:50 Bez servítky 19:00 Krimi 19:30 No-
viny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie počasie 
20:35 Nemocnica 21:45 Geissenovci - Ťažký život 
milionárov XII. 23:45 Spackané plastické operá-
cie V. 15 00:45 Súdna sieň 01:50 Noviny TV JOJ 
02:30 Ochrancovia 03:25 Policajti v akcii 

05:40 Dámsky klub 07:00 
Ranné správy RTVS 08:45 Don Matteo 09:55 
Horskí záchranári 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:25 
Dámsky klub 13:50 Dedovizeň 14:25 Derrick 
15:25 Pravdivé príbehy 16:50 Don Matteo 17:45 
Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 
Ranger 22:00 Miesto zločinu Ostrava 23:05 Ži-
vot je krásny, keď sa nad tým zamyslíš 00:40 
Správy RTVS „N“ 01:35 Kriminálka Staré Mesto 
02:35 Derrick 03:35 Horskí záchranári 04:20 
Správy RTVS „N“  

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:25 Zámena manželiek 09:45 
Rodinné prípady 10:55 Policajné prípady 12:00 
TELEVÍZNE NOVINY 12 12:10 Kobra 11 15:45 Rodin-
né prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVI-
NY 20:30 Extrémne premeny Slovensko 22:40 
Druhá šanca  00:00 Kobra 11 02:05 Zámena 
manželiek 03:20 Policajné prípady 04:00 Ro-
dinné prípady  

05:40 Krimi 06:15 Ranné 
noviny 08:40 Prestreté XXII. 09:45 Bez servítky 
10:50 Súdna sieň 12:00 Noviny o 12:00 12:30 Top 
Star 12:50 Hranica II. 14:00 Inkognito 15:20 Láska 
na chate 16:00 Prestreté XXII. 17:00 Udalosti 17 
17:15 Riskuj! 17:50 Bez servítky 19:00 Krimi 19:30 
Noviny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie poča-
sie 20:35 47 metrov pod hladinou 2 22:30 Láska 
na chate 23:05 Spackané plastické operácie V. 
16 00:05 Súdna sieň 01:20 Krimi 01:50 Noviny TV 
JOJ 02:35 Ochrancovia 03:25 Policajti v akcii 

05:40 Dámsky klub 07:00 
Ranné správy RTVS 08:50 Don Matteo 09:50 
Horskí záchranári 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 
12:25 Dámsky klub 13:50 Dedovizeň 14:25 Der-
rick 15:25 Pravdivé príbehy 16:45 Don Matteo 
17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Vraždy v Rocheforte 2 22:10 ŠTB: PRÍSNE 
TAJNÉ 22:40 Viedenská krv 00:10 Správy RTVS 
„N“ 01:30 Ranger: Až k nebesiam 03:00 Derrick 
04:00 Správy RTVS „N“ 04:50 Postav dom, za-
saď strom  

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:30 Extrémne premeny Slo-
vensko 10:35 Rodinné prípady 12:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 12 12:10 Kobra 11 14:15 FARMA 15:45 Rodin-
né prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:15 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 Chatári MN 12 (SR) 2022 D. Mórová, H. Kraj-
čiová, B. Švidraňová 21:55 FARMA 23:10 Zámena 
manželiek 00:30 Kobra 11 02:25 Zámena manže-
liek 03:40 Rodinné prípady  

05:40 Krimi 06:15 Ranné 
noviny 08:40 Prestreté XXII. 09:45 Bez servítky 
10:50 Súdna sieň 12:00 Noviny o 12:00 12:30 
Top Star 12:50 Nemocnica 14:00 Inkognito 15:00 
Geissenovci - Ťažký život milionárov XII. 16:00 
Prestreté XXII. 17:00 Udalosti 17 17:15 Riskuj! 17:50 
Bez servítky 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 
20:25 Šport 20:30 Najlepšie počasie 20:35 Ne-
mocnica 21:45 Na hrane 22:30 Nikto nie je doko-
nalý 00:00 Spackané plastické operácie V. 17/17 
01:00 Súdna sieň 02:40 Ochrancovia 

05:40 Dámsky klub 07:00 
Ranné správy RTVS 08:45 Don Matteo 09:45 
Dempsey a Makepeacová 11:30 Duel 12:25 Dám-
sky klub 13:50 Dedovizeň 14:25 Derrick 15:25 
Pravdivé príbehy 16:40 Don Matteo 17:45 Duel 
18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Poda-
rená rodinka Francúzska rodinná komédia. MN 
15 (Francúzsko) 2017 Francois Berléand, Isabelle 
Gélinas, Julie Depardieu 22:05 Pod povrchom 
22:35 Columbo 23:50 Správy RTVS „N“ 01:05 
Vraždy v Rocheforte 2 02:40 Derrick 

PONDELOK 28.11.2022
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 29.11.2022 STREDA 30.11.2022 ŠTVRTOK 1.12.2022
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05:05 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:25 Varte s nami 08:40 Zá-
mena manželiek 09:50 Rodinné prípady 10:55 
Policajné prípady 12:00 TELEVÍZNE NOVINY 12 
12:10 Kobra 11 14:15 FARMA 15:45 Rodinné prípady 
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 
Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 FARMA 
22:20 Baby Driver 00:50 Kobra 11 02:35 Zámena 
manželiek 03:45 Policajné prípady 04:30 Rodin-
né prípady  

05:40 Krimi 06:15 Ranné no-
viny 08:40 Prestreté 09:45 Bez servítky 10:50 
Súdna sieň 12:00 Noviny o 12:00 12:30 Top Star 
12:55 Dr. Dokonalý 13:50 Inkognito 15:00 Geisse-
novci - Ťažký život milionárov XII. 16:00 Prestreté 
XXII. 17:00 Udalosti 17 17:15 Riskuj! 17:50 Bez ser-
vítky 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 
20:30 Najlepšie počasie 20:35 Hranica II. 21:45 
Inkognito 22:55 Sedem 23:55 Láska na chate 
01:20 Súdna sieň 02:25 Krimi 03:00 Ochrancovia 
03:40 Policajti v akcii 04:35 Riskuj!  

05:40 Dámsky klub 07:00 
Ranné správy RTVS 08:45 Don Matteo 09:50 
Dempsey a Makepeacová 10:50 Duel 11:15 5 
proti 5 12:25 Dámsky klub 13:50 Dedovizeň 14:25 
Derrick 15:25 Pravdivé príbehy 16:45 Don Matteo 
17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Noc nádejí 23:05 Tri dni Kondora Klasický 
americký thriller. MN 15 (Spojené štáty americké) 
1975 Robert Redford, Faye Dunaway, Max von 
Sydow 01:00 Správy RTVS „N“ 02:15 Podarená 
rodinka 03:50 Derrick 04:50 Správy RTVS „N“  

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:55 Priatelia Toma a Jerryho 07:15 Tom a Jerry 
07:25 Zathura: Vesmírne dobrodružstvo 09:30 
Blbý a blbší 11:50 Tajný Santa 13:50 VOYO NEWS 
14:00 Klik 16:20 Piadinôžka 18:20 Smotánka 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:20 ŠPORTOVÉ NOVI-
NY 20:30 FARMA - DUEL 23:00 13 minút: Vo víre 
tornáda MN 12 (Kanada-USA) 2021 A. Smartová, 
T. Birchová, A. Hecheová. 01:15 Klik MN 12 (USA) 
2006 A. Sandler, K. Beckinsalová, Ch. Walken, D. 
Hasselhoff 03:05 13 minút: Vo víre tornáda  

05:10 Noviny TV JOJ 05:55 Kri-
mi 06:25 Noviny TV JOJ 07:05 Tajomstvá Medovej 
doliny 1/26 07:20 Labková patrola V. 1/26 07:50 
Naši III. 18,19,20 09:55 Pán Maznáčik 11:50 Čes-
ko Slovensko má talent - Finále 14:40 Ja, robot 
17:00 Podfukárky 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV 
JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie počasie 20:35 
Šťastný nový rok 2: Dobro došli Slovensko-česká 
romantická komédia. MN 12 2021 Táňa Pauhofo-
vá, Antónia Lišková, Gabriela Marcinková 22:45 
Deadpool 01:00 Pravidlá boja 03:10 Nemocnica  

05:55 Tajomstvo mojej ku-
chyne 06:35 Zázračný ateliér „N“ 07:20 Včielka 
Maja 08:20 Poštár Pat 09:20 Naj škola 10:05 
Operácia AU! 10:35 Nájdi si ma v Paríži  11:25 Kul-
túra SK 11:55 On air 12:20 Pravdivé príbehy 13:00 
Záhady tela 14:10 „Kukačky“ 15:10 Columbo 16:25 
Pečie celé Slovensko 17:40 Cestou necestou 
18:20 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Záhady tela 21:35 Neskoro večer 
22:35 Nikto nie je dokonalý 23:45 Správy RTVS 
„N“ 01:00 Tri dni Kondora 02:55 „Kukačky“ 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:55 Priatelia Toma a Jerryho 07:15 Tom a Jerry 
07:25 Piadinôžka 09:30 Tajný Santa 11:30 Chatá-
ri: Šoubiznis 6 13:00 Na telo 13:50 Pán Popper a 
jeho tučniaky 15:55 Horná Dolná 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 Pád anjela MN 15 (USA) 2019 G. Butler, M. 
Freeman, D. Huston, P. Perabová, L. Reddick, N. 
Nolte 23:20 Nezastaviteľný MN 15 (USA) 2013 J. 
Statham, J. Franco, W. Ryderová, K. Bosworthová 
01:25 Baby Driver 03:15 Nezastaviteľný  

05:10 Krimi 05:40 Noviny TV 
JOJ 06:35 Tajomstvá Medovej doliny 06:45 Lab-
ková patrola V. 2 07:10 Miláčikovo 07:50 Kung Fu 
Panda 09:40 Podfukárky 11:45 Šťastný nový rok 
2: Dobro došli 13:55 Rýchlo a zbesilo 5 16:50 Na 
chalupe 17:50 Nové bývanie 19:00 Krimi 19:30 
Noviny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie poča-
sie 20:35 V siedmom nebi 22:50 Mrazivý lov Ka-
nadský akčný triler. MN 15 2019 Gina Caranová, 
Brendan Fehr, Richard Dreyfuss 00:50 Skutočné 
príbehy 03:25 Krimi 03:50 Na chalupe  

06:10 Fidlibum „N“ 07:20 
Včielka Maja 07:40 Poštár Pat 08:35 Zázračný 
ateliér „N“ 09:05 Poraď si 09:40 Autosalón 10:05 
Gérard Depardieu a chute Európy 11:00 Sloven-
sko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 
minút 12 13:10 Občan za dverami 13:40 Peniaze 
14:10 Poirot: Záhada španielskej truhlice 15:10 
Zlaté časy 16:20 Muž z Ria 18:15 Tajomstvo mojej 
kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Pečie celé Slo-
vensko 21:45 Tajné životy 22:50 Muž z Ria 00:40 
Správy RTVS „N“ 02:00 Tajné životy  

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 2.12.2022 SOBOTA 3.12.2022 NEDEĽA 4.12.2022
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

3.12.2022 23:00  

13 MINÚT: VO 
VÍRE TORNÁDA

TIP  NA SOTIP  NA SOTIP  NA SO-
BOTNÝ VEČERBOTNÝ VEČER

Turisti, ktorí putujú naprieč celým 
Slovenskom po Ceste hrdinov SNP, 
ale aj tí, ktorí absolvujú kratší výlet 
po Štefánikovej magistrále, dostanú 
možnosť prenocovať v novej útulni. 
Nájdu ju v unikátnom prostredí star-
šieho bukového lesa v lokalite Mihali-
nová v Malých Karpatoch.

Krajská organizácia cestovného 
ruchu (KOCR) Trnavský kraj, Trnavský 
samosprávny kraj a občianske združenie 
KST Hikemates sa spojili, aby na frekven-
tovanej trase vytvorili moderné útočisko 
pre turistov, aké v Malých Karpatoch 
roky chýbalo. Zhotoviteľ v týchto dňoch 
začína realizovať výstavbu objektu podľa 
návrhu, ktorý vzišiel z verejnej architek-
tonickej súťaže. „Nápad vytvorenia turis-
tickej Útulne Jozefa Maka v lokalite Mi-
halinová sme sa rozhodli zafinancovať aj 
preto, že má potenciál upútať pozornosť 
domácich turistov, aj množstva nových 
návštevníkov Malých Karpát,“ povedal 
trnavský župan Jozef Viskupič a potvrdil, 
že ju budú môcť využívať bezplatne a ce-
loročne. Slúžiť začne verejnosti v úvode 
jarnej turistickej sezóny. Názov útulne 
odkazuje na literárnu postavu, ktorá je 
stelesnením vytrvalosti.

Autori víťazného projektu Matthias 
Arnould, Robert Provazník a Michaela 
Vatraľová navrhli útulňu ako dvojpodlaž-
nú stavbu, ktorej podkrovie bude slúžiť 
na prenocovanie štyroch až šiestich ľudí. 
V prípade potreby môže rovnaký počet tu-

ristov spať aj na spodnom podlaží, ktoré 
by však malo primárne slúžiť ako komu-
nitný priestor. Do útulne sa bude vstu-
povať cez dvojkrídlové dvere. Vo vnútri 
nájdu turisti piecku s varnou platňou a 
oceľovou rebrinou na sušenie mokrých 
topánok a ponožiek. Bude tam aj pracov-
ný pult s policami. Lavička z masívnych 
trámov vytvorí hranicu medzi priestorom 
na odloženie mokrého šatstva a komu-
nitnou častou, v ktorej bude miesto na 
oddych s výhľadom do bukového lesa cez 
veľké pásové okno. „Útulňa bude stáť na 
červenej značke, ktorá v tomto úseku ve-
die nenáročným terénom, o to častejšie 
môže byť súčasťou viacdňových výletov 
vhodných i pre menej zdatných turistov. 
Pri rázcestníku Mihalinová sa červená 
križuje so žltou, ale aj s Náučným chodní-
kom Katarínka. Je to miesto, odkiaľ sú prí-
stupné najkrajšie zákutia Malých Karpát 
a zároveň tadiaľto vedú diaľkové pocho-
dy. Útulňu preto okrem turistov uvítajú i 
ultrabežci,“ povedala Agáta Mikulová, 
riaditeľka KOCR Trnavský kraj.

V Malých Karpatoch pribudne útulňa

» ren
Zdroj informácií a foto: KOCR Trnavský kraj
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99-194

PONÚKAME 
PRÁCU 
VO ŠVAJČIARSKU
- všetky stavebné profesie...

Mzda od 32,- CHF/ hodina 
(od 33 EUR/hodina)

Bližšie info: 
+421 903 366 500

+ diety od 16,- CHF/ deň 
(16 EUR/deň)

75-58

87-0004


