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Nájdete
vo vnútri

BUKOVÉ
od
PALIVOVÉ 38 €
DOVOZ
DREVO
ZDARMA
0948 287 440
PRENÁJOM
FASÁDNEHO
LEŠENIA
pre rodinné
a bytové domy

0905 890 747

83-0122

ZATEPĽOVACIE
PRÁCE
83-0156

Čistenie striech a fasád od rias a machu
Maľovanie striech a fasád budov,
zrez rizikových stromov,
strechy na kľúč (oprava krovov
a striech), žľaby, odkvapy,
komíny, hromozvody.

0911 150 447
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37-0002-12

presovsko.sk

83-0016

VEĽKÝ ŠARIŠ

redakčné slovo / služby, bývanie
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nepárny týždeň: Drienov, Drienovská Nová Ves, Dulova Ves,
Fintice, Haniska, Hermanovce,
Chminianska Nová Ves, Lada,
Lemešany, Ličartovce, Malý Šariš,
Petrovany, Ruská Nová Ves, Sedlice, Široké, Tulčík, Víťaz, Vyšná
Šebastová, Župčany, Prešov, Brezovica, Kamenica, Pečovská Nová
Ves, Šarišské Michaľany
Sabinov

Prešov

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

0905 186 136

66-0135

AJ
VÍKENDY

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

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

1.augusta 1907

PEKNÁ STRECHA

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

NÁTERY
STRIECH
VO VÝŠKACH

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 270€

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR
Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník)
Otvorené:
0917 56 36 12
Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Po-Pia:
0911 60 20 40
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A
8-17

DACHMANN

Prostejovská 9, Prešov
michnakstefan@gmail.com
www.michnakzaluzie.sk

www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ
SERVIS A OPRAVA OKIEN

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY
- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK
- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV
- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE
- GARÁŽOVÉ BRÁNY

ZĽAVA -45%

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

051/7718 607, 0903 634 202, 0944 047 008

 ŽALÚZIE
 MARKÍZY
 LÁTKOVÉ ROLETY
 GARÁŽOVÉ BRÁNY
 BALKÓNOVÉ ROLETY
 SIETE PROTI HMYZU
 ROLETY DEŇ / NOC
 PLASTOVÉ LAMELOVÉ
DVERE
 PROTIPEĽOVÉ SIETE

PO20-31 strana-

PREKLADY
A TLMOČENIE

aj s úradným overením
 Kurzy cudzích jazykov
(Aj, Nj, Frj, Tal, Šp., Rj)
 Príprava na maturitu
z ANJ/NEJ - B2
 Doučovanie ZŠ, SŠ
 Kurzy - práce na PC

TAL, ANJ- konverzácia rodený hovorca

0948 283 110

83-0011

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

PRENÁJOM ČISTIACICH ROHOŽÍ

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

UPRATOVANIE
83-0014

DISTRIBÚCIA (45.115 domácností)
párny týždeň: Bzenov, Demjata,
Fričovce, Chmeľov, Kapušany,
Kendice, Kokošovce, Ľubotice, Pušovce, Sedlice, Prešov, Veľký Šariš,
Ďačov, Drienica, Jakubovany, Sabinov, Lipany

TEPOVANIE

83-0006

INZERCIA

Monika Janovčíková 0905 719 145
Radoslav Ruščák 0905 373 406
Distribúcia:
distribucia.po@regionpress.sk
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

Rezanie betónu ¦ Jadrové vŕtanie
www.diamantoverezanie.sk
0911 60 20 40

61_0066

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

Mnohí sú v tejto disciplíne skvelí
naprieč časom, bez ohľadu na spoločensko-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 “boľševika”, dnes - “demokratického kapitalistu”, 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 - výhradne.
Potom máme malinké deti, ktoré
sa učia zvládať prvé krôčiky životom.
Máme ľudí po úrazoch, haváriách a tí
sa tiež neraz učia chodiť opäť. Väčšina z nich sa aj naučí a tým ostatným
musíme pomáhať, už len preto, že sme
ľudia. Niektorí sa po zlomeninách stavajú na nohy opakovane. Lebo človek
má stáť, rovno stáť a ísť. To je jeho
údel, bez ohľadu na okolnosti.
Treba stáť, sme predsa preto ľuďmi, aby sme za každých okolností

stáli. Podľa možnosti a zmyslu pre
slušnosť - rovno! Známy legendárny
pesničkár Karel Kryl má v jednej pesničke konštatovanie - “zaujímame postoje, namiesto toho, aby sme stáli”.
Málokedy sa hrá, keď už náhodou aj
tento autor, tak väčšinou - “vrah o morálke 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 ľuďom 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 rýchlo vstať a ísť ďalej. A keď
sa nedá, tak sa to treba,
hoci opakovane, učiť a
naučiť.
S pozdravom a želaním, aby váš nastávajúci týždeň bol
plný správnych
krokov -
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Michňák
Žalúzie

83-0009

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

ZĽAVY AŽ
DO 40 %

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

NONSTOP

0908 580 291

87-0008

Kúpeľná 3
PREŠOV
presovsko@regionpress.sk

66-0006-1

Redakcia:

Učíme sa chodiť

83-0005

PRESOVSKO
SABINOVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

PREšovsko

služby, bývanie, reality
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OBNOVA eternitových a plechových STRIECH
bez odstránenia krytiny

Výročia a udalosti
Krištof Kolumbus vyplával zo Španielska na svoju prvú cestu do
„Západnej Indie“.

0902 685 259

SADROKARTÓN A ZATEPLENIE
ŠPECIALIZOVANÝ
PREDAJNÝ SKLAD




055/674 90 74 po 1800 hod.
info@uni-dach.sk www.uni-dach.sk

AKCIA!

MARMOLITOVÁ
sadrokartónové konštrukcie Rigips
OMIETKA
REVCO
izolácie do podkrovia, priečok
NA
POČKANIE
a na zateplenie fasády
fasádne omietky a farby
Revco a Helios (miešanie na počkanie)

Priemyselný areál Šalgovík

AJA Prešov, s.r.o.

NOVÉ VZORY
LEPENIEK
ICOPAL 3D
VILLAS

66-0136-1

3.augusta 1492

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.
 vstavané skrine  šatníky  vešiakové steny
 botníky  kuchynské linky  komody
 kancelársky nábytok  stoly

23,50 €
bez DPH/15 kg

0910 366 966 I aja.presov.sro@gmail.com I www.ajanabytok-presov.sk

PO20-31 strana-
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83-0008

0915 944 102 I 0905 528 841 I www.cew.sk I cew@cew.sk

83-0157

COMMERCE EW Stav, s.r.o. I Strojnícka 20, Prešov (bývalý areál drobného tovaru)

relax, služby, zamestnanie

4
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»KÚPIM STARÉ MOTORKY-JAWA/CZ BABETU TATRAN STADION PIONIER SIMSON VOZÍK
ZA MOTORKU ALEBO DIELY.
0905450533
»KÚPIM Cz, JAWA, SIMSON,
PIONIER, STELA alebo aj diely. 0949505827
»KÚPIM STARÉ MOTORKYJAWA/CZ, BABETU, TATRAN,
STADION, PIONIER, SIMSON,
VOZÍK ZA MOTORKU ALEBO
DIELY 0905450533

PREPICHY
POD CESTY

08 STAVBA

62-0004

» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám rohovú sedačku
polokoža farba krémová
lacno tel. 0944501986

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»SLIVKY Z KENDIC KAŽDÚ
SOBOTU OD 8.00 DO 11.00
PREDAJ. T.0905145220

11 HOBBY A ŠPORT
»KÚPIM VZDUCHOVKY- vz:
35-47, PIŠTOLE aj FLOBERT.
0905450533
»Kúpim staré odznaky po
vojakoch, partizánoch, hasičoch, osobnostiach. Dohoda. 0907910755
»KÚPIM VZDUCHOVKY- vz:
35-47, PIŠTOLE aj FLOBERT.
0905450533

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Hľadám seriózneho pána
od
65r. z PO asi
okolia skôr doChcete
máceho kutila ktorý nemá
podať
rád samotu 0908253435

inzerát?

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 operátora 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 novinách, PO zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

BRAVČOVÁ PORÁŽKA
V NEMECKU
PRÁCA PRE MÄSIAROV
12€ - 15€ BRUTTO NA HODINU
20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky
Nemecká pracovná zmuva I Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu I Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca

www.simon-fleisch.de I job@simon-fleisch.de

+421

944 995 400

85_0517

Príklad:
RP PO 12 Predám kočík,
0987 654 321.

79-192

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PO medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

PO20-31 strana-
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zdravie / služby, zamestnanie

PREšovsko
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Čo majú spoločné
cisári, králi a žobráci?
Raňajkovať by ste mali ako cisári, vá polievka. Ak ste “na mäso”, potom si
obedovať ako králi, no večerať musí- pripravte na večeru kuracie či morčacie
te ako žobráci. A hneď z troch príčin mäso. Môžete si dopriať aj ryby, ktoré sú
- klesne vám krvný cukor, nastavíte nielen bohaté na bielkoviny, ale aj na
si efektívne spaľovanie tukov a lep- dôležité omega mastné kyseliny. Medzi
šie sa vyspíte.
potraviny vhodné na večeru môžeme
zaradiť aj rozličné mliečne výrobky.
„Ak chcete schudnúť alebo zní- Doprajte si kvalitný jogurt, dobrou voľžiť hladinu cukru v krvi, mali by ste bou je cottage cheese alebo mozzarella,
konzumovať veľa energie v potrave ku ktorej neodmysliteľne patria chutné
ráno a iba trochu včer,“ hovorí Kerstin paradajky, bazalka a olivový olej.
Oltmanns, ktorá vedie sekciu psychoPráve v letných mesiacoch vždy,
neurobiológie na univerzite v Lübecku. keď jete jedlo, metabolická aktivita
Spolu so svojimi kolegami uskutočnila vášho tela sa zvyšuje a s ňou aj teplo,
dôkazovú štúdiu so šestnástimi dospe- ktoré vydáva, pretože musí tráviť tuky,
lými mužmi s normálnou hmotnosťou. sacharidy a bielkoviny, ktoré ste práve
Väčšinu energie strávila polovica z ni- jedli.A z horúcej bežnej noci noci je zracho 9:00 a druhá polovica zas o 19:00. zu noc už naozaj celkom neznesiteľná.
Obed mali všetci a vždy rovnaký.
A ako dopadla štúdia? Muži, ktorí
Povedzme si však hneď na úvod, konzumovali striedme večere, odbúže večerať by sme mali najneskôr šty- ravali telesný tuk oveľa rýchlejšie ako
ri hodiny pred spánkom. A teraz sa tí,, ktorí sa večer “napakovali” do plna.
pozrime na to, čo večerať, ak chceme A ich glykémia sa čoskoro dostala do
konzumovať posledné denné jedlo v pásma normy.
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 množstvo rozličných druhov zeleniny, ktoré
je možné pripraviť na mnoho spôsobov.
Skvelou večerou je šalát z čerstvej zeleniny. Ale aj chutná krémová zelenino» red

VEĽKOMETRÁŽNE

Tel: +421 905 943 514 I info@airlessmalovanie.sk
Web: www.airlessmalovanie.sk

61_0154

Airless MAĽOVANIE
- Novostavby
- Rodinné domy
- Bytové domy
- Priemyselné haly
- Sklady

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

391200067

0950 266 604

PO20-31 strana-
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OD NEDELE 2. 8.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
Hrozno biele
stolové

Vajcia M

kg

-56%

15 kusov

1

29

44

(1 kus = 0,09)

platí od 30. 7.

1

3.29

400 g
Instantá káva

300 g

3

99
(1 kg = 13,30)

Nitan/Paprkáš

Dusená
šunka

• krájaný

120 g

0

• exta tenké
plátky
• rôzne druhy

3

49
(1 kg = 8,73)

99
(100 g = 0,83)

Trvanlivé mlieko
• polotu�né

1l

-42%

Kuracie prsia
a štvrte

0.85*

49

cena za 1 kg

C H L AD E N É

2

99

250 g

2

49
(1 kg = 9,96)

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

PO20-31 strana-
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33-0063

0

Supercena

Schwarzwaldská
šunka

hlavu hore, právnik radí / služby

PREšovsko

7
TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY
2. – 8. AUGUSTA

Supercena
350 g balenie

1

29

Chery aradajky
dat�ové stacové

(1 kg = 3,69)

Jumbo
72/84 ks

Detské lienky

kg

• junior/maxi

-56%

9

99
(1 kus = 0,14/0,12)

0.89

Konzuné
zeiaky
skoré

0

39
10 x 0,2 l
2l

3 x 60 g

2

49

Car-Sun
• rôzne druhy

180 g

Lina

• rôzne druhy

1

(1 l = 1,25)

19
(100 g = 0,66)

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

Termix do vrecka
• rôzne druhy

8 x 0,5 l
4l

3

99

Urpiner Multack

(1 l = 1,00)

750 ml

120 g

0

Univerzálny
dezinfek�ný srej**

2

99

59
(100 g = 0,49)

(1 l = 3,99)

PO20-31 strana-
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... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
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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Stal som sa ministrom

-,+2(
-/Ǘ!Þ

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

obchody. Všade veľa masiek a falošných
úsmevov. Volajú právnici, že som nepredĺžil nevýhodné zmluvy. Hrozia penále.
Skrachovaný politik analyzuje v archíve
Mám veľkú kanceláriu a pod sebou moju diplomovku. Ateista strihá moje
tisíce úradníkov. Požiadal som najvyš- staré videá z duchovných stretnutí. Tlaších o dôležité dokumenty. Krútili sa ako čí na mňa klub 500. Ak im nepomôžem,
hadi. Nosili mi rôzne fascikle, len nie to, tak každý deň vyhodia jedného hráča
čo som chcel. Rozprávali niečo o utaje- golfu. Ako v rukojemníckej dráme. Noných spisoch. S úsmevom vysvetľovali, vinári prekrúcajú a komentujú moju
že vedia, čo majú robiť a mne stačí chodiť prácu. Snažia sa ukázať svoj výnimočný
na stretnutia s občanmi.
intelekt a moju neschopnosť. Mojej rodiVo funkciách sú ľudia z firiem, s kto- ne nadávajú. Nič sa mi nedarí. Pracujem
rými ministerstvo obchoduje. A kradnú do úmoru a všetko na mňa padá. Padám
ako straky. Podľa presných schém - aj ja. Ministerstvo sa mi stráca v akejsi
komu, koľko a za čo. Stačí vymeniť figúr- hmle. Prebúdzam sa spotený a strašne
ky a mohol by som kradnúť aj ja. Chcem unavený. Našťastie to bol iba zlý sen.
však úrad vyčistiť. Vytváram zoznam Cítim obrovskú úľavu. Odchádzam do
firiem, ktoré dávali úplatky. Právnici mi Kláštora pod Znievom. Sedíme s chlapvysvetľujú, že zmluvy za desiatky mi- cami na lavičke pred Dobrým Pastierom
liónov na predražené služby sa nedajú a tešíme sa. Nemusívypovedať. Snažím sa aspoň vyhodiť me robiť ministrov,
ľudí, ktorí zmluvy pripravili. Niektorí nemáme veľké basú nevyhoditeľní, ostatní majú nárok voráky, kancelárie
na veľké odstupné. Pracujem od rána do a úradníkov. Máme
večera, sedem dní v týždni. Ľudia píšu iba slobodu ľudí, ktorí
protestné listy, že zmeny sú pomalé. Vo- nič nemajú a nemulajú mi rôzne telefónne čísla - neznámi aj sia.
známi, ktorých som roky nevidel. Jedni
mi chcú radiť, druhí žiadajú funkcie pre
seba alebo svoje deti. Ďalší prišli robiť
» Ján Košturiak

1Þ!%+,)Ƿ$ßß&+ǩ&+&Þ/ß
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(Medzinárodný zvárací technológ – IWT/Medzinárodný
XTĖP?AęÐGLƢGLGCPÐ¡Ð'5# ÐNPęN ÐI?LBGBĖR ÐIRMPĞÐ@WÐQNŝū?JÐNMBKGCLIWÐ
NPCÐXęQI?LGCÐFMPCSTCBCLĞAFÐACPRG˿IĖRMT
Mzda:ßLAß͠͠͠ßÞ2/
Prax: minimálne 3 roky v obore

-/Þ3Ǘ"7(,3ǽ
Þ)Þ(1/&(Ǘ/

-B@MPLĖÐXB?RLMQƄÐ?ÐQIĝQCLMQƄÐTÐM@J?QRGÐĝBPƢ@WÐ?ÐMNPĖTÐCJCIRPGAIĞAFÐQRPMHMTÐ?ÐX?PG?BCLę ÐQAFMNLMQƄÐMNCP?RęTLCÐBG?ELMQRGIMT?ƄÐ
?ÐMBQRPĖLGƄÐNPęN?BLĝÐNMPSAFSÐX?PG?BCLę
Mzda:ßLAßßÞ2/ßßELA ß
pÐ+GCQRMÐTĞIMLSÐNPĖACß3ȆOL?KǾßE>I>ß1>OKLS
pÐ,ĖQRSNß&EKBț
1TMHÐƢGTMRMNGQÐX?QGCJ?HRCÐL?ÐSPTBIAFKDSPTBIAFKD BR

Letná mora mnohých
- uštipnutie hmyzom
Muža v Česku napadol roj ôs. Po početných pichnutiach dostal anafylaktický šok a upadol do bezvedomia.
Záchranárom sa ho už nepodarilo
oživiť. Toľko agentúrna správa.
Uštipnutia osou, včelou, či komárom,
čmeliakom, sršeňom a kliešťom zanechávajú v mieste bodnutia jed. V organizme niektorých ľudí vyvoláva búrlivé
negatívne reakcie.
Uštipnutie osou alebo včelou
Pre správnu liečbu je dôležité rozpoznať, o aký druh reakcie po bodnutí
hmyzom ide. Všeobecne môžu nastať
dva typy prejavov: nealergická reakcia,
vyvolaná pôsobením nízkomolekulárnych látok účinkujúcich na cievy a alergická reakcia, spôsobená proteínmi.

Výročia a udalosti
zomrel Rabíndranáth Thákur, filozof a spisovateľ, nositeľ Nobelovej ceny (* 1861).

7. augusta 1941

Po bodnutí
Ak sa objaví iba drobný lokálny opuch
a svrbenie v oblasti, kde je uštipnutie, ide
o nealergickú reakciu, prirodzenú pre
každého človeka. Slabá bolesť by mala
ustúpiť do 24 hodín. Ak človek prekoná
už raz celkovú reakciu je potrebné urobiť
zásadné opatrenia. Pacient musí byť informovaný o včasnej a účinnej samoliečbe a mal by byť vybavený preukazom s
uvedením diagnózy alergie na včelí alebo osí jed a s návodom ako postupovať
v prípade uštipnutia hmyzom. Tiež musí
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byť vybavený osobným pohotovostným
balíčkom. Čím rýchlejšie alergická reakcia nastupuje, tým je závažnejšia. Vtedy
je nevyhnutné ihneď uložiť postihnutú
osobu do stabilizovanej polohy a zavolať
rýchlu lekársku záchrannú službu.
Ťažká lokálna reakcia
Nadmerný opuch, ktorý môže byť až
veľkosti mužskej dlane.
Ľahká celková reakcia
Druhý stupeň sa prejavuje generalizovanou žihľavkou, svrbením na celom
tele a nevoľnosťou.
Mierna celková reakcia
Príznakmi sú opuch mäkkých tkanív
tváre, pocit úzkosti v hrudníku s napínaním na vracanie. Ovyklé sú aj závraty a
bolesti brucha.
Ťažká celková reakcia
Pridáva sa pocit sťaženého dychu s
ťažkým prehĺtaním, zachrípnutím, zastretým hlasom, omámenosťou a strachom zo smrti.
Anafylaktický šok
Nastupuje zmodrenie pier a prstov
rúk, s poklesom krvného tlaku s kolapsom. Výnimkou nie je ani pomočenie
a bezvedomie.

» red

bývanie

PREšovsko
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CENTRUM MIEŠANIA FARIEB

13000957

01000133

1 milión

.indd
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farebných
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�����������miešanie farieb HORNBACH
�������������������������35����������
��������������������������������������.
����������������������������������
�������������
· farby�������������������
· laky�����������nátery����������
����������������
· �������������
· ����������������

�������- Rusínska 7

92-0018

Viac informácii
nájdeš na webe
www.hornbach.sk
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Najčítanejšie regionálne noviny

ČISTENIE HROBOV
DOPRAVA ZDARMA

0910 281 674

KUPÓ

NA Z

N

ĽAVU

10 €

99-0131

JEDNOHROB 65 €
DVOJHROB 100 €

Výročia a udalosti
zomrel Hans Christian Andersen, dánsky
spisovateľ (* 1805).

,(5*+20!,(+2+ *
,.%!0+'+2'+0(5

ka
Reálna záru

12 rokov

CIA
LETNÁ AK

NEMÁTE PRÁCU

27-0038-3

OBNOVA KOMÍNOV
PRÁ
TESÁRSKE PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

Výročia a udalosti
zomrel Eugen Suchoň, slovenský hudobný
skladateľ (* 1908).

5. augusta 1993

85_0511

Prijmeme MONTÁŽNYCH
PRACOVNÍKOV V ČR
(mužov, ženy a páry)
Kontakt: 0915 971 823
0905 552 537 I 0918 607 897

DEMONTA GROUP s. r. o.
- zemné a výkopové
práce - kopanie základov
- demontážne práce
- autodoprava - hydrualická ruka
NAJLEPŠIE CENY V REGIÓNE
tel.: 0903 038 034
www.demontagroup.sk

61_0160

4.augusta 1875

- v súlade s nariadením
Európského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426
- emisná trieda 5

Firma  Vám ponúka prácu
s nástupom &%+ßȶàK>àMOȚ@RàSàȴ /

%ɥ"ǳ1ßà-/ǳ!2à
MY JU PONÚKAME!

*2ȅ&ààȅß+6
+à-/ǳ!2à",àȴ/

PRAVIDELNÝ TURNUS.
UBYTOVANIE ZDARMA, DOVOZ ZO SLOVENSKA
ƠÐ,Ð.0!-4'1)-Ð Ð2'#ƠÐ8"0+

Zastúpenie pre SR:

PLYNEX, Kátlovce 2, 919 55

7Ȅ)&1ßàȅ&3,1,-&0

www.plynex.sk

plynex1@gmail.com
Tel.: 033 5576143 - Mob.: 0905 908 867
DESTILA s.r.o. BRNO

www.destila.cz

prodejna@destila.cz
Tel.: +420 545 531 248 I Mob.: +420 736 680 101
61_0174

saludosro@gmail.com

61_0025

*&),*à)ß ,à73,)'1ß

ͽͽààà ààͽàà
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Hľadáme odberateľov - montážne �rmy
63-0045

Kontakt: 0948 787 777 • www.balkona.eu
DOVOZ
HNR3$/,92VN ZDARMA

www.ekopalivosk.sk

9

BRIKETY
NESTRO

179€ /PALETA

169€ /PALETA

3
7

5
1

1
8 5 2

5 8
O6
4
K 2 6
8
U
4

8
7

546 351-ekopalivosk.sk@gmail.com

PONÚKAME NAJKVALITNEJŠIE PALIVO TRIEDY

OBNOVA STRIECH

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

8
6 7 3

)MLR?IR 0918

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

4
1

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

493 960

+?GJÍmhruby.idelta@gmail.com

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32
t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

ZBER CHMEĽU – NAJTRADIČNEJŠIA ZO VŠETKÝCH BRIGÁD
Veľmi obľúbená brigáda. Priemerný denný zárobok je 1250 Kč/deň, (cez 45 € / deň a viac).

7
3 5
1

Celkový zárobok predstavuje cca 26250 Kč / 21 dní (950 €). Výplata v hotovosti, zálohy každý týždeň.
Ubytovanie a cestovné zdarma. Strava za symbolický príspevok. Nástup cca 13.8. Práca nie je ťažká (aj pre
ŠTUDENTOV), ale hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca je vhodná pre ženy, mužov aj páry.
Viac na 0948 762 295 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees, člen združenia AB Crop

08-0 TT30

4

+421 951

33-0058

2

9

6 3
6
5

U
D

OPERÁTOROV VÝROBY I *,+1ǳȅ+&(,3
(,+1/,)ȓ/,3à(3)&16 Ià3,"&ȴ,3à373
73ǳ/ȴ,3à!,àIà*,+1^/,3àȅ)ȗ7&Ȏ

BRIKETY RUF

.PĉA?ÍTÍġCQICHÍPCNS@JGICÍ-QRP?T? Í)MJֈL Í.P?F? Í+GISJMT
"MNP?T?Í?ÍS@WRMT?LGCÍ8"0+ Í

5

K

PELETY DUBOVÉ
BOROVICOVÉ
179€ /TONA

85_0509, I 61- 0190

2

PRÁCA, PRÁCA, PRÁCA

.PGHKCKCÍNP?AMTLֈIMTÍKSƑMT ÍƑCLW ÍNĉPWÍ
na rôzne pozície:

43-0037-6

5 2

2
4

O

S

1

3

D

U

9

85_0302

S 4
U3 1
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

" #
!  
  

Prijmeme nových zamestnancov
����������������

®

���������������
�����������
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Klimatizácie
na splátky
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85-0505
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pre dlhodobú prácu do Nemecka aj
cez zimu
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85_0489

34-0113

0904 516 707
pr�c�@gr�n����eu
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52- 0084

����������������������
��������������������
�������������������������������
firmou
����������������������
���������������

0915 863 995
www.lk-servis.sk

47-095

Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

