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PREPICHY
        POD CESTY
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01.ODBORNÉ SEDENIE ZDARMA - 0907 129 169

ODDĹŽENIE = RIEŠENIE PRE VAŠE DLHY
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PREDAJ ŠTRKU A BETÓNU
Na betonárke UND-03 v Strážskom

Kontakt: 0905 281 207
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Prijme šikovných stavebných
robotníkov, ktorí majú skúsenosti

s bednením a šalovaním do TPP,
nástup je možný ihneď, práca po SK.

Bližšie info na tel. čísle: +421 902 099 990 

XAMEX s.r.oFirma
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 Návratnosť
2-3 roky!!!

0915 927 993
0940 707 621

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

MASTER GROUP s.r.o.
www.mgroupsro.sk
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Prevádzka: Mlynská 1333/136, 093 01 Vranov nad Top¾ou

PONDELOK - SOBOTA
na tel. objednávky

0907 208 730
0918 762 328

Masérske službyMasérske služby

OTVÁRACIE HODINYOTVÁRACIE HODINY
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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CHCETE MENIŤ OKNÁ?
Ponúkame len

SLOVENSKÉ OKNÁ!

ŽALÚZIE
interiérové, exterierové

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

SIETE PROTI HMYZU
pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ROLETKY
látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

UNITERMONT
Kukorelliho 60, HUMENNÉ

(oproti Mestskému úradu)

0915  856  447
unitermont@gmail.com

za NAJLEPŠIE CENY !
TIENIACA TECHNIKATIENIACA TECHNIKA

Overená kvalita
od  Slovenských výrobcov

Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie

Odborná montáž

Overená kvalita
od  Slovenských výrobcov

Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie

Odborná montáž

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!

GARANTUJEME najnižšie ceny! Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie, rozdiel Vám vrátime.

Privítajme prvé
letné dni novými zľavami!
Privítajme prvé
letné dni novými zľavami!
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

0908 979 512

PLOŠNÁ
INZERCIA................................
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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

Jana Paľová   0908 979 512

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: 
Humenné, Brekov, Jasenov, Ko-
chanovce, Topoľovka, Medzila-
borce, Snina, Čemerné, Vranov 
nad Topľou
 
nepárny týždeň: 
Humenné, Brestov, Papín, Zá-
vadka, Medzilaborce, Dlhé nad 
Cirochou, Zemplínske Hámre, 
Čemerné, Vranov nad Topľou, 
Sečovská Polianka, Sedliská, Slo-
venská Kajňa, Tovarné, Zámutov 

humensko@regionpress.sk

Redakcia: Štefánikova 44
 MICHALOVCE

Humenné

Vranov n/Top¾ou

Snina

Medzilaborce

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (26.640 domácností)
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TIENIACA TECHNIKA:  žalúzie a siete proti hmyzu

Tel./Fax: 057/772 06 20, Mobil: 0905 253 009, bosko.lubomir@mail.t-com.sk, mahagon@zmail.sk

Pešia zóna vedľa Raiffeisen banky

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

Námestie Slobody 28, HUMENNÉ

PRÁZDNINOVÉ
ZĽAVY !
+ zľavy pre dôchodcov+ zľavy pre dôchodcov

82

4.augusta 1875        
zomrel Hans Christian Andersen, dánsky 
spisovateľ (* 1805).

Výročia a udalosti

85
_0

50
1

SENIANSKE
RYBNÍKY

TIP na výlet

5. augusta 1993        
zomrel Eugen Suchoň, slovenský hudobný 
skladateľ (* 1908).

Výročia a udalosti
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 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE  PRÁ
OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE  PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA
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Reálna  záruka

12 rokov

LETNÁ AKCIA
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AUTOSERVIS

PNEUSERVIS

PIESKOVANIE

RM - Car Servis. s.r.o., Jesenná 1, 080 05 Prešov
0948 204 570   I   rm.car.servis@atlas.sk

RM Car Servis
ANTIKORÓZNE CENTRUM
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Nájdete nás na Družstevnej 26, HUMENNÉ
(areál Correct Trade, Koberce TREND)

Nájdete nás na Družstevnej 26, HUMENNÉ
(areál Correct Trade, Koberce TREND)

NOVÁ PREDAJÒA
� Najväèší výber èeských náhradných dielov na Zetor a ostatnú strojovú techniku �

� Príslušenstvo k traktorom a prívesom, boènicové profily �
� Agro kolesá, ložiská, guferá,matice, podložky a ostatný doplnkový tovar �

� Repas traktorových návesov a prívesov �
� Výroba hydraulických a pneumatických hadíc na poèkanie Už èoskoro !!! �

� 0905 905 171 � 0905 905 171 

Uvádzacie z¾avy!Uvádzacie z¾avy!
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Máte dlhy ? Súdy ?  ?

  0905 638 627

Učíme sa chodiť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Niekto venuje najväčší podiel svo-
jej životnej energie, elánu a času 
na to, aby sa naučil, ako “v tom 
chodiť”. 

Mnohí sú v tejto disciplíne skvelí 
naprieč časom, bez ohľadu na spolo-
čensko-politické pomery, členstvo v 
množstve aktuálne vhodných strán 
či zápise v registri ŠTB. Poznáme ich, 
takmer každý tu na Slovensku pozná 
toho svojho “eštébáka” či “boľševi-
ka”, dnes - “demokratického kapita-
listu”, najčastejšie s výrazným, ak nie 
až “rustikálnym” ľavicovým cítením. 
Cítením. Konaním už vôbec nie. A 
vieme, že kto má dobrý nos, ucíti včas 
kadečo.Včas vhodne iba pre neho - vý-
hradne.

Potom máme malinké deti, ktoré 
sa učia zvládať prvé krôčiky životom. 
Máme ľudí po úrazoch, haváriách a tí 
sa tiež neraz učia chodiť opäť. Väčši-
na z nich sa aj naučí a tým ostatným 
musíme pomáhať, už len preto, že sme 
ľudia. Niektorí sa po zlomeninách sta-
vajú na nohy opakovane. Lebo človek 
má stáť, rovno stáť a ísť. To je jeho 
údel, bez ohľadu na okolnosti.

Treba stáť, sme predsa preto ľuď-
mi, aby sme za každých okolností 

stáli. Podľa možnosti a zmyslu pre 
slušnosť - rovno! Známy legendárny 
pesničkár Karel Kryl má v jednej pes-
ničke konštatovanie - “zaujímame po-
stoje, namiesto toho, aby sme stáli”. 
Málokedy sa hrá, keď už náhodou aj 
tento autor, tak väčšinou - “vrah o mo-
rálke káže”. To je síce tiež aktuálna, 
ale úplne iná téma. Niekedy čoskoro 
sa k nej vrátim.

Teraz ešte raz o tom vzpriamenom 
chodení. Má výhodu aj v tom, že ľu-
ďom pri ňom vidíte do tvárí. A viete 
často a našťastie včas rozpoznať, kto 
ju má a kto už nie. Tú vlastnú. Lebo aj 
tváre sú u nás na predaj, iba tovar, v 
mnohých prípadoch. Namä tváre z 
bilbordov.

Vzpriamiť sa, postaviť sa a spraviť 
krok a za ním ďalší a ďalší - o tom je 
život. Po každom páde a úraze rých-
lo vstať a ísť ďalej. A keď 
sa nedá, tak sa to treba, 
hoci opakovane, učiť a 
naučiť.

S pozdravom a že-
laním, aby váš nastá-
vajúci týždeň bol 
plný správnych 
krokov -

PREPRAVA NA LETISKÁ

85
_0+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk

6. augusta 1737        
v Banskej Štiavnici bola založená banská 
škola.

Výročia a udalosti

0908 979 512

PLOŠNÁ
INZERCIA................................

 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY
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u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

049

-42%
1 l

0.85*

Trvanlivé mlieko
• polotu�né

299

Supercena
cena za 1 kg

Vajcia M

129

15 kusov

(1 kus = 0,09)

Kuracie prsia 
a štvrte

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Hrozno biele 
stolové

144

-56%
kg

3.29

pl
at

í o
d 
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Instantá káva

399

300 g

(1 kg = 13,30)

Nitan/Paprkáš
• krájaný

099

120 g

(100 g = 0,83)

Schwarzwaldská 
šunka

249

250 g

(1 kg = 9,96)

Dusená 
šunka  
• exta tenké 

plátky
• rôzne druhy

349

400 g

(1 kg = 8,73)

OD NEDELE 2. 8. 

Ponuka tovaru platí od 2. 8. do 8. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 21. 7. 2020.
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... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

pl
at
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Urpiner Multack 399

8 x 0,5 l

(1 l = 1,00)

4 l

Lina
• rôzne druhy

119

3 x 60 g

(100 g = 0,66)

180 g

Termix do vrecka 
• rôzne druhy

059

120 g

(100 g = 0,49)

Car-Sun
• rôzne druhy

249

10 x 0,2 l

(1 l = 1,25)

2 l

999

Jumbo

(1 kus = 0,14/0,12)

72/84 ks

Detské lienky
• junior/maxi

** Biocídne výrobky používajte bezpe�ne! 
Pred aplikáciou si pre�ítajte údaje na obale a prpojené 

informácie o výrobku!

Univerzálny 
dezinfek�ný srej**

299

750 ml

(1 l = 3,99)

Chery aradajky
dat�ové stacové 129

Supercena

(1 kg = 3,69)

350 g balenie

Konzuné 
zeiaky 
skoré 039

-56%
kg

0.89

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY

2. – 8. AUGUSTA

Ponuka tovaru platí od 2. 8. do 8. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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Raňajkovať by ste mali ako cisári, 
obedovať ako králi, no večerať musí-
te ako žobráci. A hneď z troch príčin 
- klesne vám krvný cukor, nastavíte 
si efektívne spaľovanie tukov a lep-
šie sa vyspíte.

„Ak chcete schudnúť alebo zní-
žiť hladinu cukru v krvi, mali by ste 
konzumovať veľa energie v potrave 
ráno a iba trochu včer,“ hovorí Kerstin 
Oltmanns, ktorá vedie sekciu psycho-
neurobiológie na univerzite v Lübecku. 
Spolu so svojimi kolegami uskutočnila 
dôkazovú štúdiu so šestnástimi dospe-
lými mužmi s normálnou hmotnosťou. 
Väčšinu energie strávila polovica z ni-
cho 9:00 a druhá polovica zas o 19:00. 
Obed mali všetci a vždy rovnaký.

Povedzme si však hneď na úvod, 
že večerať by sme mali najneskôr šty-
ri hodiny pred spánkom. A teraz sa 
pozrime na to, čo večerať, ak chceme 
konzumovať posledné denné jedlo v 
súlade so zásadami zdravej výživy. V 
prvom rade by malo platiť, že večera by 
mala byť ľahká, no zároveň výživná. Je 
vhodné dopriať si pokrm so zvýšeným 
podielom bielkovín a nižším obsahom 
sacharidov. Existuje obrovské množ-
stvo rozličných druhov zeleniny, ktoré 
je možné pripraviť na mnoho spôsobov. 
Skvelou večerou je šalát z čerstvej zele-
niny. Ale aj chutná krémová zelenino-

vá polievka. Ak ste “na mäso”, potom si 
pripravte na večeru kuracie či morčacie 
mäso. Môžete si dopriať aj ryby, ktoré sú 
nielen bohaté na bielkoviny, ale aj na 
dôležité omega mastné kyseliny. Medzi 
potraviny vhodné na večeru môžeme 
zaradiť aj rozličné mliečne výrobky. 
Doprajte si kvalitný jogurt, dobrou voľ-
bou je cottage cheese alebo mozzarella, 
ku ktorej neodmysliteľne patria chutné 
paradajky, bazalka a olivový olej.

Práve v letných mesiacoch vždy, 
keď jete jedlo, metabolická aktivita 
vášho tela sa zvyšuje a s ňou aj teplo, 
ktoré vydáva, pretože musí tráviť tuky, 
sacharidy a bielkoviny, ktoré ste práve 
jedli.A z horúcej bežnej noci noci je zra-
zu noc už naozaj celkom neznesiteľná.

A ako dopadla štúdia? Muži, ktorí 
konzumovali striedme večere, odbú-
ravali telesný tuk oveľa rýchlejšie ako 
tí,, ktorí sa večer “napakovali” do plna. 
A ich glykémia sa čoskoro dostala do 
pásma normy.

Čo majú spoločné 
cisári, králi a žobráci?

» red

Ponúkli mi miesto ministra. Minuli sa 
kandidáti. Jedni kradli, ďalší odpiso-
vali a ostatní odmietli. Zobral som to. 

Mám veľkú kanceláriu a pod sebou 
tisíce úradníkov. Požiadal som najvyš-
ších o dôležité dokumenty. Krútili sa ako 
hadi. Nosili mi rôzne fascikle, len nie to, 
čo som chcel. Rozprávali niečo o utaje-
ných spisoch. S úsmevom vysvetľovali, 
že vedia, čo majú robiť a mne stačí chodiť 
na stretnutia s občanmi. 

Vo funkciách sú ľudia z firiem, s kto-
rými ministerstvo obchoduje. A kradnú 
ako straky. Podľa presných schém - 
komu, koľko a za čo. Stačí vymeniť figúr-
ky a mohol by som kradnúť aj ja. Chcem 
však úrad vyčistiť. Vytváram zoznam 
firiem, ktoré dávali úplatky. Právnici mi 
vysvetľujú, že zmluvy za desiatky mi-
liónov na predražené služby sa nedajú 
vypovedať. Snažím sa aspoň vyhodiť 
ľudí, ktorí zmluvy pripravili. Niektorí 
sú nevyhoditeľní, ostatní majú nárok 
na veľké odstupné. Pracujem od rána do 
večera, sedem dní v týždni. Ľudia píšu 
protestné listy, že zmeny sú pomalé. Vo-
lajú mi rôzne telefónne čísla - neznámi aj 
známi, ktorých som roky nevidel. Jedni 
mi chcú radiť, druhí žiadajú funkcie pre 
seba alebo svoje deti. Ďalší prišli robiť 

obchody. Všade veľa masiek a falošných 
úsmevov. Volajú právnici, že som nepre-
dĺžil nevýhodné zmluvy. Hrozia penále. 
Skrachovaný politik analyzuje v archíve 
moju diplomovku. Ateista strihá moje 
staré videá z duchovných stretnutí. Tla-
čí na mňa klub 500. Ak im nepomôžem, 
tak každý deň vyhodia jedného hráča 
golfu. Ako v rukojemníckej dráme. No-
vinári prekrúcajú a komentujú moju 
prácu. Snažia sa ukázať svoj výnimočný 
intelekt a moju neschopnosť. Mojej rodi-
ne nadávajú. Nič sa mi nedarí. Pracujem 
do úmoru a všetko na mňa padá. Padám 
aj ja. Ministerstvo sa mi stráca v akejsi 
hmle. Prebúdzam sa spotený a strašne 
unavený. Našťastie to bol iba zlý sen. 
Cítim obrovskú úľavu. Odchádzam do 
Kláštora pod Znievom. Sedíme s chlap-
cami na lavičke pred Dobrým Pastierom 
a tešíme sa. Nemusí-
me robiť ministrov, 
nemáme veľké ba-
voráky, kancelárie 
a úradníkov. Máme 
iba slobodu ľudí, ktorí 
nič nemajú a nemu-
sia.

Stal som sa ministrom

» Ján Košturiak

1.augusta 1907       
sa datuje vznik skautingu; zakladateľ lord Robert Baden-Powell zatrúbil 
na roh africkej antilopy kudu na 1. skautskom tábore na ostrove Brownsea.

Výročia a udalosti
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Nemecká pracovná zmuva I Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu I Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky

www.simon-�eisch.de  I  job@simon-�eisch.de

BRAVČOVÁ PORÁŽKA 
V NEMECKU

PRÁCA PRE MÄSIAROV

12€ - 15€ BRUTTO NA HODINU

+421 944 995 400
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PRÁCA, PRÁCA, PRÁCA

na rôzne pozície:
OPERÁTOROV VÝROBY I 

 I
I

 0918 493 960
mhruby.idelta@gmail.com
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 
, dispecing2@aii.sk

my
to

dáme!
Otvorme si srdcia 

a egÁ pokorme

Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma
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Prijmeme MONTÁŽNYCH 
PRACOVNÍKOV V ČR
(mužov, ženy a páry) 
Kontakt: 0915 971 823 
0905 552 537 I 0918 607 897
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Kontakt: 0948 787 777  •  www.balkona.eu
Hľadáme odberateľov - montážne �rmy
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

47
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3www.lk-servis.sk

Klimatizácie
na splátky

MONTÁŽ

DO 3 DNÍ

®

0915 863 995
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Prijmeme nových zamestnancov 
���������������� 
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Tesár����������,
������������������

pre dlhodobú prácu do Nemecka aj 
cez zimu

1������������������� 

0904 516 707
pr�c�@gr�n����eu
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