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Kťlzlo na lásku:

Zobeľte si tľi sviečky (červen , ružovri a bielu) a postavte ich do tľojuholníka. Z papiera si vystľihnite tľojuhol_
nft' do ktorého napíšete svo): je pľianie. Ak máte konkľétt nu osobu, o ktoľrímáte záujem, pľiložte aj jej foto' kto
&
!a ľémeđompľilepíte k svojej
:

fotke, a aj s papieľom vlož_
te do tľojuholníka zo svie_

čok. Použite magicĘ paľfum - nejaki sladki v u,

ktoľou postriekajte sviečĘ
papier aj seba a používajte ju
dol'tedv, Km sa vám krizlo
nesplní. Vezmite si tri vonné tvčinkv (s v ou škoľice,
musku a ruže) atiež zapáľte so sviečkami, celétoto dielo ešte posypte mletou ško

ľicou. Do stredu vložte ľuženín,ktoq vám aj po ľituríli bude slrížiťako amulet.
Sviečky nechajte vyhoľieť.
RituáI opakujte 7 dní a po'

SLOVENSKO/SVET - Nad-

začiatok astľonomického leta.
prirodzené sily, tance a pre- ZažíjemenajdlhšídeIi a najskakovanie oh a, ale aj ne- kľatšiunoc v roku'
manželsĘ sex - aj to patrí Slnbvľat má však aj ma$ic-

lyvľcholili Svätojánskou no
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nastala z"1źšená aktivita boso-
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cou a zakladaním jánskych
oh ov. oslavy boli bujaľé-

muži a ženy mďi naplíklad

k oslavám letného slnovra- k moc. U Slovanovto bola dovolen;f pohlarm.ŕ stvk bez
tu. ktorji nastane užzajtra. jedna z najv znamnejších manželského zväzku' Poha_
udalostí roka. Slávĺrosti spá- nía verili, že práve v híto noc'
Podte čarova(.aivy|
Letn}ź slnowat. ktor}ź bude
21.
na o 18.38 h' znamená

j

jané so slnor,ľatomboli na

vensku odjakživa ďhé atrva- riek a démonov' pľeto sa snali až dva t,ždne. Každoročne Žili pred nimi uchrániť. (nľ)

sledn de papieľov tľoj_

uholník spríľtea vyftiknite

ho z okna.

Kťlzlo na peniaze:

RovnaĘ tľik funguje aj pľi
peniazoch. Farby sviečok
však obme te za Žltri, oľan-
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žov a zf,atíl' namiesto škoľice sypte pozlátka, namiesto

ruženína si r,ybeľte tigľie
a zoŽe te si tyčinkys v
ou škoľice, kvetinovej v ne

oko
z

bielvch kvetov a kokosu.

SLoVENSl(o: U nás sa začiatl<om
leta zapalui jánsl<e ohne.

Pozoľ na lieky z webu' sri tam nele$álne tabletky z Azie

a

fužnej AmeľiĘ

Dáte si pilul!ĺu ,made in Ghina"?
il , ł, l Iielĺľ
Tu hl'a

objednávate si lieky cez hocijaké webové stránky? Majte sa na pozore. Doručiťvám
m žtl nezaregistľované piluIĘ. Ustav pre kontrolu liečiv

upozor

uje, že srÍ nebezpeč-

né.

Minul;í tyžde urobila naša
polícia'záťah" na ilegrílny pľedaj liekov cez internet. Muži zákona satakzapojili do celosvetovej akcie Pangea VIII, ktorej
cielbmbolo posvietiť si na faľ_
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m žeme skontrolovať , že đanáwebová
stnínka je legálna a predáva ľegistrované lieĘ:
l pľed nĺíkupomľekov cez inteľnet si overte, či daná webová striínka je uveđenáv zozname subjektov, ktoľé majri povolenie na inteľnetovy vydaj liekov
l zoznam taĘchto lekární nájdete na strĺínkeŠtátneho rístavu pre kontrolu liečiv: http://wwwsuk1.sk/sk/inspekc-ia/leTlr je návod, ako si

karenstvo

zdĘ: ŠÚKt

lJ6"?

protidľogovej jednotky. A äko hom ďebo dokonca bez obsadodď, v Tľstenej v kontajne- hu ričinnej látky, teda fďziflkápredávané na
-tie_ ľi s pneumatikami zaistili 155 ty, polícia ešte nevie povedať.
''darknete"
ovom internete. Polĺcajti kilogramov anabolfü . Celková ,,Zásielkv išli na ľozboľ. Tesu nás skontrolovďi spolu 32 suma zaisten;źch liečiv je pod- ty ešte nie srí ukončené,"po
podozľiq/ch weboqch stľá- l'a polície 954,05 eura. ,,Najčas- vedal Geleta.
nok a takmeľ 3 600 zásielok tejšie sa cez ilegiálnyweb pľeliekov.
dávajri lieĘ na potenciu, ľaVčomje hľozba
kovinu, chudnutie, anaboliká
a lieĘ na sľdce a cievy,"'u.ľaPrečo sri lieky z ilegálnych
Stop biznisu

ma_kľiminálnikov,

,,Päť webov ch

na liekv

stľánok sme
zľušilia zaistili sme 3 poda
zľivépoštové zásielkv s 270
kusmi liekov," povedal Marián Geleta, ľiaditeľ Náľodnej

ví Geleta.

webov nebezpečné?,,Clovek

vaistené lieky pocháđzajri nevie, čo kupuje. Nemá gaz Azíe a|užnejAmeriky. V Ęŕch- ranciu ich zloženia, chemi- aj rímrtie po uŽití liekov z ne- pravĘ nemusia spÍ ať poža- vážne otr ozia zdľavie pacienta,
to kľajinách srí zaľegistrované' králiĹ ktoľéobsahuj ," vľałrlegálneho inteľnetu. Vaľol,ľr5źdované paľametľena tĺaľtq prípadne sp sobia
ieho smľt,"
no u rrás nie. Ci srĺ medzi nĹ Geleta. Podla jeho slov v Eu- prst dvfüa aj Štátny ristav pľe bezpečnosťa ríčinnost' M žu upozorriuje Diana Madaľászo
mi aj pnpravkv s niŽšímobsa- ľ pskej rinií už zaznamenďi kontrolu liečiv. ,,Takéto pľí-obsahovaťškoďivélátky,ktoIé vá' hovoľllrria rístar,rr' (vm)
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z jtlźnei 1;ologtlle
na sevenlt.i. Deri
a lroc sti ľovlralĺo
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už o piír

hodín odštaľtuje astľomické
leto, začiatokvíkenđuprine.
sie so sebou drížd'a to najmä popoludní. Večeľby mali zrážlĺy už ubridať. Napriek
tomu, že vnedeľu bude prq
letn;i de , nem žeme ľátať
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bude upľšan
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s tľopiĄ mi honíčavami.

Teploty sa budri pohybovat
okolo 20 stup ova ojedinele

saqlskytn ajprehĺínĘ.Na
začiatku t1żd a zostane počasie podobné, pričom tep

lota sa vyšplhá maximiĺlne
na 25
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pozoľ na silnejšívie-

toľ.

Slnl<o je ĺra obratlril<lr

KozoroŽca. De je llajl<ratší
v rol<tl, noc najdlhšia.

lc najl<ratšia'

Vutorokbu-

ov.

Ę. Taktiež si tľeba dať

22. decembra 2015 (05.38 h)
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23. septembra 2015 (10.21 h)
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ŠpłNtELsl<o'Ľtldia pália
ohne ĺraimäna plážach.

Nech ba tanec.
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Zav platu

si dnes

m žeme k piť síce viac tovaľu, ako

sme si dovolili vlani, ďe žiadna sláva to uľčitenie je

]la noľéauto musíme pľacoľať,UiaG ako ieden rok

Koľko času musíme stráviť 5

Toto si

v práci, aby sme mali 20 eur

na beźn nákup potravín?!
Ak máte na v platnej pás- !

'lilr

ke minimálnu mzdu, na 20 '!

eur robfte viac ako 8 hodín.
Pri priemernei mzde 839 eur
vám na to stačia necelé šty-

iebtmav
Bľavčovybčik
Sunková sďiáma

Polotu&rémlieko

Naše mzdy ľast , Ęĺnceny
v obchodoch ostávajrí ro'"naké
alebo sa mieľn e zĺĺlžuj,. Z u -

Syľeidamskátď a

Tvaroh

Vajcia slepačie čeľstvé

žeme dovolitlcrí-

Čeĺttvémaslo

piť viac ako vlani.
potľavÍn pre
Na väčšíniíkup
štvorčlennrírodinu za 50 euľ

|eď1ŕolej

|ablk

Zemiakvkonzumné

už musí pľiemeľne zarábajlíci
Slovĺíkstľáviť v práci viac neŽ

jeden
;i

de

-

pľesne 9 a pol

diny. Na stovku zarábame

ho

viac

I

ako dva dni.
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mzdou 380 euľ to majrí ove-
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Slováci s minimiílnou

v obchodoch," hođnotíanalytička Jana Glasová.

Lacnejšiaplná nádľž

horšie.,,Aby mohli v supeľZa natankovanie plnej náđľmaľkete min ť 20 eur, musia
ođpracovaťaž 8 a pol hođiny.' že 9Soktánového benzÍnu zaFreto nie div že mnohíSlová- platia motoľisti zhruba 66 euľ'
ci neustále fľflli na dľažobu teđao 6 euľ menej ako pred
Ia

polohrubá

!furčapĺwané

rihodiny.

platysitakm

\lllĺlzslrrl

ar'

rokom',,Nižšie ceny ľopyviedli ktomu, Že zatiď čo teľaz pľiemeľne zaľábajrici Sloviík po
trebqje na natankovanie plnej

Čot<ouđamľečna
Pivo12%-ffaškové
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zdrci: anatytick tĺm Pośtovei banky podlb ŠÚ sR

Pom: prepočty vychádni z priem rnei hrubei mzdy 839 eu'

čag
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Zdrc|: Fośloĺábanka
TŁťffi:ľiľĺ?T::Ťł:i .,w'
ĺádtžestľáviťvpľáci12 apol bajr cĺ Slovrík kípiťnoq tele' euľ nás stojíjeden celoľočny trebu, hypotéku, energie atak
hodiny, tak pred rokom to bo- vízor, musí v pníci stníviťpľi- zárobok. Samozrejme, s dĺn, đalejanijedin cent. Toje však
lo až 14 hodín," vysvetIuje Gla- bližne 7 dní. Pľed rokomto bo že všetky zaľobené peniaze vpľaxi nemožné, v skutočnosoďožíme iba na auto a nemi- ti teda robíme na auto ešte ovelo ešte o de dlhšie.
sová'
(mt)
Ak si ďrce pľiemeľnezaľá- Nové auto v hodnote 10 300 nieme z nich na osobnrí spo l'a dlhšie.
:

