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Týždenne do 29 620 domácností

PREDAJ HLINIKOVÝCH PROFILOV A TABU¼OVÉHO SKLA

62-0021

PROFILY aj v povrchovej úprave

OPRAVY A SERVIS

POREZ A PREDAJ
tabu¾ového skla, zrkadiel, vàtanie skla

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce

MASTER GROUP s.r.o.

0940 707 621

S nami sa na cene dohodnete!

www.mgroupsro.sk
za NAJLEPŠIU CENU !!!

0907 148 965
0905 195 458

87-0019

87-0049

STUDNE

STRECHY

BLIŽŠIE
INFORMÁCIE

0917 813 503

Najlacnejšia strešná krytina v okolí
Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske

NA PRENÁJOM
62,66 M�

Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.

0940 88 88 29

v centre mesta Trebišov,
ul. M.R.Štefánika 1515
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62-0047

OBCHODNÉ PRIESTORY
NA PRENÁJOM
87-0003

PRÁCE

TERASY PRÍSTREŠKY

ZASKLENIE BALKÓNOV
ZIMNÉ ZÁHRADY
0915 927 993

SKUPINOVÁ ALEBO
INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA

Ponuky a zameranie ZDARMA.

SEZÓNNE
ZĽAVY

za bezkonkurenčnú cenu!

ZÁPISY DO JAZYKOVÝCH
KURZOV
Akadémia vzdelávania Michalovce, Nám. slobody 3
Tel.: 0902 930 232, www.avmichalovce.sk

0905 308 280

87-0004

MONTÁŽ
požiarnych a plynových
hlásičov do bytového
domu
0908 560 530

0908 042 002

87-0009

OBJEDNAVKY@TOPHLINIK.SK

62-0044

WWW.TOPHLINIK.SK

87-0091

ADRESA : FIDLIKOVA 5, HUMENNÉ

spravodajstvo / služby
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Slušnosť naruby

Kameň, ktorý nie každému zatrúbi

Niekedy zažijete situácie, ktorých
obraz vám nie a nie z hlavy vyšumieť, ani po viacerých dňoch.

V lesoch neďaleko malebnej juhoslovenskej dedinky Sucháň v okrese Veľký
Krtíš sa ukrýva azda najnevšednejší hudobný nástroj na Slovensku, takzvaný
Trúbiaci kameň.

Arogancia a egoizmus, hrubosť, bezcitnosť. A taktiež sociálny primitivizmus.
A športový duch? Kdeže, iba snobarina.patrí sa vyzerať ako športovec.
A tak sa dnes mnohí ospravedlňujePrídem s vlastným autom pred
vlastnú garáž na pozemok v prenájme, me tým, ktorí by sa mali ospravedlňoza ktorý platím ročne mestu nemalú vať nám a mnohí nadávajú nám, hoci v
sumu. Stojí tam iné auto, obsadené podstate právo vynadať im je na našej
predné sedadlá. Dám taký ˇťuk” na strane. Slušnosť sa u nás akosi prevráklaksón, naozaj iba ťuk, aby mladík tila hore nohami. Slušnosť sa u nás
zdvihol hlavu do spätného zrkadla, nie považuje za slabosť. Za čosi podradné,
trúbenie, iba ťuk. Mladík vyskočí - “ste ponižujúce. Za niečo, za čo sa treba
nejaký hrubý”! Začne kázanie. Spýtam hanbiť. Je totiž doba hrubých, silných,
sa ho či pred mojou garážou plánuje bezohľadných. Teda, ktosi nám ju tu
dlho stáť, zatiaľ bez reakcie na to čo zavádza. Ale ja odmietam.
hovoril. Z jeho strany žiadne pardon,
Jednoducho to odmietam prijať ako
prepáčte, hneď idem.Nič. Iba - “No kým daný stav a búrim sa. A neprekáža mi,
sa vybalím”. Takže ak vám niekto cudzí ak ma niekto bude považovať za nena vašom pozemku zablokuje vjazd do slušného iba preto, že si na slušnosť a
vašej garáže, vynadá vám, že ste hrubý, medziľudskú úctu ešte stále akosi potrkeď mu pripomeniete svoje práva. Oni pím. V tomto smere sa fakt rád stanem
to tak robia mnohí “športovci” z priľah- hrubým hulvátom. A budem
lého športového areálu. Nevládzu chu- rád, ak nebudem sám.
Dajme sa spolu do
dáci prejsť desať metrov peši od auta k
bráne štadióna, aby na ňom potom v boja proti novému, vraj
rámci silového tréningu prehadzovali “nehrubému” trendu...
Všetko dobré vám
pneumatiky od nákladného auta. Majú
“športového ducha”, ani pardon, ani všetkým
dobrý deň, rovno vám oznámia, že ste
“hrubý”. A vybavené. Slušnosť naruby.
Nezažívam to iba ja, je to trend.
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PONÚKAM
spracovanie komplexného
účtovníctva vrátane mzdovej
agendy, ako aj spracovanie
daňových priznaní. Cena dohodou.

´
POMNIKY

www.slovaktual.sk

0918 520 651, 0911 141 518 michalovce@slovaktual.sk

85_0041

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

» ib

Akcia LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

ŠIROKÝ VÝBER
moderných
tvarov a farieb

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

AKCIOVÉ CENY

NONSTOP

0908 580 291

87-0008

0908 329 544

62-0044

kozak.kopami@gmail.com

Je to sopečná skala s dvomi otvormi na
vrchnej strane. Pri správnom fúknutí do
jedného z otvorov sa ozve silné, prenikavé
zatrúbenie, ktoré sa rozlieha po všetkých
okolitých dolinách. Len málokto však dokáže na skalu správne zatrúbiť, obyčajným
fúknutím sa tón nevylúdi.
Trúbiaci kameň používali podľa povesti v dávnych dobách Turci, ktorí ním zvolávali svojich ľudí z rabovačiek po okolí, preto
sa balvan niekedy nazýva i Tureckou píšťalou. Podľa inej verzie slúžil naopak domácemu obyvateľstvu, ktoré ho rozozvučiavalo
na výstrahu pred blížiacimi sa pohanmi.
Trúbiaci kameň je andezitová skala
s dĺžkou cca 3,5 m, výškou 2,5 m a šírkou
jeden meter. V skale súj dva otvory, vysekané číslice ( 1794 resp. 1194) a vysekaná
mapka terénu. Po fúknutí do horného otvoru vychádza z druhého otvoru zvuk, ktorý
sa rozlieha po širokom okolí. Artefakt je
nepriamym dôkazom prítomnosti Turkov
v Honte. Podľa niektorých indícií bolo takýchto kameňov v regióne viac a tvorili
ojedinelú signalizačnú sústavu. Druhý,
ešte nedokončený trúbiaci kameň bol totiž
objavený neďaleko tamojšieho Ondrejcovho lazu.
Ťažké je zodpovedne vyhlásiť či ide
v prípade trúbiacich otvorov v kameni o

hračku prírody, alebo odômyselný ľudský
výtvor. K záhadám nevšedného hudobného nástroja možno napokon pripočítať
i tajuplný obrazec a číslice, ktoré doň pred
stáročiami niekto vytesal. Trúbiaci kameň
každoročne priláka celkom dosť turistov, a
to nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia.
Niektorí si na ňom chcú aj zatrúbiť, no
nedarí sa im to, hoci sa popis trúbenia nachádza na informačnom paneli.
Vzácny kameň je od obce vzdialený približne osem kilometrov. Leží v časti zvanej
Zabre. Pre turistov ho sprístupnili v roku
1999. Ku kameňu vedie náučný chodník po
zelenej značke. Trasa je vhodné aj pre cyklistov. Chodníky lemujú informačné panely
s faktami a legendami.
Zvedavci na Zabroch obdivujú nielen kameň, ale i neďalekú studňu. Volá sa
Turčianka a vraj v nej kedysi umreli dvaja
tureckí vojaci.

62-0043
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PLOŠNÁ

INZERCIA
................................

RENOVÁCIA
HROBOV

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

AKCIA 270€

s montážou 419€

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

t Prešov, Podnikateľské centrum PYRAMÍDA t Košice, Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A
obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. poschodie
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66-0006-1

87-0058

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

61-0214

0919 082 596

0907 895 864

služby, domácnosť
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87-0022

michalovsko

Slovenská firma

NON STOP lin

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

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

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

PLOŠNÁ

0907 895 864

ROZUMNÁ
PÔŽIÈKA
ROZUMNÁ PÔŽIČKA
0907 924 947

62-0032

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

INZERCIA
................................

PREPICHY
POD CESTY

MARCIN

+421 905 694 264

KAMENÁRSTVO
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PREDA J * Žulové pomníky
* Hrobky
* Cintorínske doplnky

N

ZALUŽICE 89
tel.: 056/647 14 38
0907 993 558 � 0911 306 467
kamenarstvo.marcin@marstone.sk
k

87-0061

MALIARSKÉ PRÁCE
STROJOVÉ ������������������������
�����������������������������������
�������������������������

62-0004

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
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87-0031

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

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

43-0037-6

OBNOVA STRIECH

súťaž, služby, domácnosť

STK / EK
STK/

Celoslovenská súťaž
pre videomakerov je spustená

0914 177 177

bez čakania

V RECFRUIT 2020 UKÁŽU, O ČOM
TOČIA.

pre osobné a užitkové vozidlá do 3,5 t
motocykle a vozíky

STK TV s.r.o. | Dopravná 4 | Trebišov

MOJE RÚŠKO CHRÁNI TEBA,
TVOJE RÚŠKO CHRÁNI MŇA.

Od svojho organizátora, nitrianskej content marketingovej agentúry
ContentFruiter, dostala súťaž aj nový
V sobotu, 1. augusta, bol oficiálne šat – elegantný tmavý dizajn, ktorý
zahájený v poradí 4. ročník súťaže vo sa pohráva so svetlom a tieňom.
videotvorbe , ktorá tento rok prišla
Súťaž rozširuje možnosti spolus viacerými organizačnými a vizuálnyprác
mi zmenami.
Hneď v úvode organizačný tím vyzýva nadšencov filmu a videa, aby využili všetku svoju dostupnú techniku
a snahu a čím skôr video prihlásili.
Tento rok súťaž potrvá do 30.9.2020,
a tak majú necelé 2 mesiace na tvorbu a
postprodukciu videa na zadanú tému:
„O čom točíš?“
Videomakeri musia okrem veku od
12 do 26 rokov zachovať aj časovú stopáž od 30 sekúnd do 2 minút.
Po neistom období prekvapenie
v podobe zmien
Aj súťaž RECfruit musela prekonať
zložité obdobie obmedzení. Napokon
však organizačný tím vyšiel von s ďalším ročníkom a novinkami. Tou podstatnou je posudzovanie prác v dvoch
kategóriách. Videá budú v súťaži
rozdelené hranicou do a od 18 rokov
(vrátane).

Cieľom súťaže RECfruit je objaviť
nové talenty a dať im príležitosť nájsť
uplatnenie. Preto sa súťaž rozhodla
ponúknuť videomakerom uzavretie
spolupráce s konkrétnym sponzorom
súťaže.
RECfruit opäť pozýva všetky mladé talenty, aby neváhali a verejnosti
ukázali, o čom točia. Na porotcovské
stoličky zasadnú aj nové mená. Ich
odhalenie prebehne prostredníctvom
profilu na Facebooku a Instagrame
@recfruit_sk.

33-0058

#ZOSTANDOMA

34-0107

EK
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TERASY ZASKLENIE
ZIMNÉ ZÁHRADY
Predĺžte si leto vo vašej zimnej záhrade.

,(5*+20!,(+2+ *
,.%!0+'+2'+0(5
- v súlade s nariadením
Európského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426
- emisná trieda 5

farba
ANTRACIT

ANTRACIT
7016

Materiály:
HLINÍK, DREVO
HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

Zvýhodnená cena
na tieto farby
farba
BIELA

,
mete.tam
Steapvoia
je
u
b
tre

Zastúpenie pre SR:

kd

PLYNEX, Kátlovce 2, 919 55

www.plynex.sk

plynex1@gmail.com
Tel.: 033 5576143 - Mob.: 0905 908 867

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE

DESTILA s.r.o. BRNO

www.destila.cz

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

Videá a fotky realizácií nájdete na:

0919 370 730, 0919 383 363

TIP na výlet

Ruská Bystrá

Hrabová Roztoka

Inovec

Uličské Krivé

E-mail: michalovsko@regionpress.sk
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87-0091

61_0174

www.montter.sk

zdravie / služby
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OD NEDELE 30. 8.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
400 g balenie

-44%

kg

-66%

1.59

Koktejlové
paradajky stapcové

0

2.29

88
(1 kg = 2,20)

Tekvica
Hokkaido

0

77

5 kg balenie

Supercena

5 kg balenie

-51%
3.69

1

Konzumné
zemiaky neskoré

Cibu�a

(1 kg = 0,36)

kg

-56%

1.79

• odroda GALA

(1 kg = 0,36)

1 kg balenie

-44%
�ervené
jablká

1

79

79

0.89

0

99

Mrkva

0

39

750 g

-39%

270 – 300 g

-51%

3.79

2

29

Brav�ové párky

(1 kg = 3,05)

3.69

Milka �okoláda
• rôzne druhy

1

79
(1 kg = 6,63 – 5,97)

Ponuka tovaru platí od 30. 8. do 5. 9. 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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33-0063

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 18. 8. 2020.

riadková inzercia, vtipy / práca

michalovsko
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TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE

C H L AD E N É

C H L AD E N É

DO SOBOTY
30. 8. – 5. 9.
Kur�a
cena za 1 kg

500 g balenie

-43%

-31%

1

1

2.19

2.99

a spracované

49

69

Mleté
brav�ové
mäso

(1 kg = 3,38)

Flora

• rôzne druhy

400 g

-44%
1.79

0

99

Halloumi
syr

(1 kg = 2,48)

• rôzne druhy

225 g

Encián

-20%

• rôzne druhy

110 g

2.99

2

-46%

39

1.29

0

69

(100 g = 1,06)

Minerálna
voda
• rôzne druhy

38 %
alkoholu

Becherovka

1,5 l

-34%
0.44

0

29
(1 l = 0,19)

(100 g = 0,63)

0,7 l

-38%
12.99*

7

99
(1 l = 11,41)

1,5 l

-44%
0.99*

0

55
(1 l = 0,37)

Kofola

• rôzne druhy

MI20-35 strana-
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... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 30. 8. do 5. 9. 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.

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

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

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

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

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

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

Klamstvo by nemalo zmysel,
ak by pravda…
Všímam si ich viac nemyslenie, ako
myslenie. Všímam si, ako už trochu
málo životných obmedzení robí z bytostí, všeobecne považovaných za ľudí
– neľudí. Čím viac vonkajších obmedzení, tým viac sa prejavuje ich vnútorná obmedzenosť ako taká.
„Je ľahšie bojovať za princípy, než žiť
podľa nich.“ Ten citát, na ktorý som natrafil, je príležitosť začítať sa do knižiek
Alfreda Adlera. (7. február 1870, Viedeň,
Rakúsko – 28. máj 1937, Aberdeen, Spojené kráľovstvo) Psychiater a psychológ, ale
aj veľmi dobrý autor. Najskôr stúpenec Sigmunda Freuda a jeho spolupracovník vo
Viedenskej psychoanalytickej spoločnosti.
Neskôr Alfred Adler vypracoval vlastnú koncepciu individuálnej psychológie,
podľa ktorej je hlavnou hybnou silou vývoja ľudskej psychiky snaha o prekonanie
pocitu menejcennosti. Tu sa oplatí zastaviť. Pristaviť. A podumať, sám sebe si vysvetliť viaceré „spoločenské“ javy.
Snaha o prekonanie pocitu vlastnej
menejcennosti, nedokonalosti či až bezvýznamnosti umožňuje kompenzovať
osobnostné nedostatky, stratu sociálneho
postavenia a mnohé iné.
Kniha Člověk, jaký je Alfreda Adlera
krásne vysvetľuje komplex menejcennosti
a pud závislosti na potrebe byť súčasťou
moci. A o tom je prakticky celá naša spoločnosť. U nás sa stala moc fetišom. Každý
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jeden si z nej chce urvať aspoň ten miniatúrny dielik. Hoci iba verbálny – napríklad
na sociálnych sieťach, lebo v skutočnosti
je ten jedinec frustrovane bezvýznamný.
Alebo v médiách, z toho istého dôvodu.
A knižka sa tiež zaoberá pozorovaním
charakterov a charakterových rysov. To je
naozaj „počítaníčko“.
Dovolím si ešte niekoľko citátov Alfreda Adlera:
„Dôverujte iba pohybu. Život sa deje
na úrovni udalostí, nie slov. Dôverujte
pohybu.“
„Klamstvo by nemalo zmysel, ak by
pravda bola tak ľahko likvidovateľná.“
„Z melanchólie sa možno vyliečiť za
štrnásť dní – pokúste sa každý deň premýšľať, ako môžete niekoho potešiť. Niekoho iného, ako seba.“

» ib

michalovsko

služby, reality, škola

9

VYLIEVAME POTERY
Konštrukčne riešený poter, pre podlahové kúrenie

SAMONIVELIZAČNÝ ,
LIATY ANHYDRITOVÝ
(sadrový poter)

0908 487 626

www.vylievamepotery.sk
poterponuka@gmail.com

34-0112

52-0003

Otvorenie pórov poteru prebrúsením

Hľadáme odberateľov - montážne �rmy
Kontakt: 0948 787 777 • www.balkona.eu

Vodná nádrž

63-0045

TIP na výlet

66-0125-1

STARINA
MI20-35 strana-
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/ práca
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Najčítanejšie regionálne noviny

Syrová, vajíčková, s cesnakom či paprikou – stačí si vybrať

Chutné a sýte nátierky na každý deň

Suroviny: 250g konzervu bielej fazule
v slanom náleve, 4 lyžice panenského
olivového oleja, soľ, korenie, 2 strúčiky
cesnaku, hrsť vlašských orechov.
Postup: Vlašské orechy posekáme
na kúsky. Strúčiky cesnaku pretlačíme.
Fazuľu vylejeme na sito, prepláchneme
studenou vodou a necháme odkvapkať.
Do mixéru vsypeme fazuľu, pridáme
olivový olej a dôkladne vymixujeme na

Syrová nátierka
s pečeným cesnakom

Suroviny: 200g syra s modrou plesňou, 200g smotanovo tvarohového syra
typu lučina, 3PL bieleho jogurtu, hlavička cesnaku, korenie a cukor podľa chuti
Postup: Rúru zohrejeme na stredne
vysokú teplotu. Hlavičku cesnaku zabalíme do alobalu a pečieme pol hodinu.
Necháme vychladnúť a potom strúčiky
vytlačíme zo šupky a popučíme vidličkou. Syr s modrou plesňou pretlačíme

Spoločnosť BAUINVEST – EU prijme zamestnancov
do logistických centier v Nemecku na TPP.

Vajíčková nátierka s avokádom

Suroviny: 1 avokádo, 2 vajcia, 2PL
bieleho jogurtu, citrónovú šťavu, soľ a
korenie podľa chuti
Postup: Vajíčka uvaríme na tvrdo,
necháme vychladnúť a potom pokrája-

Jedna sa o tieto pozície:

Náplň prace: Kompletizácia tovaru na paletu, práca

so skenerom a pomocou nizkozvdvižného vozíka,
2 smenná prevádzka, práca je celoročná, turnusová v sklade
s drogériou. Nie je potrebná znalosť nemeckého jazyka,
práca vhodná pre mužov, pracuje sa v slovenskom kolektíve.
Podpora koordinátora.

VODIČ VZV – RETRAK:

Náplň prace: zaskladnovanie, vyskladňovanie

me na malé štvorčeky. Avokádo rozkrojíme na polovice, pomocou lyžice z neho
vyberieme dužinu. Do misky vložíme
dužinu z avokáda, popučíme ju vidličkou a pokvapkáme citrónovou šťavou.
Pridáme pokrájané vajcia a jogurt. Dochutíme soľou a korením.
Všetky nátierky môžete podávať s
chlebom alebo pečivom.
Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

S A D R O K A RT ONI S TA

- pracovník
vo výrobe /ČR/
- montážny
pracovník /ČR/
- zdravotné
asistentky sestry CALL CENTRUM: 0918 607 897
opatrovateľky /DE/ 0915 971 823 I 0905 552 537
- klampiar, inštalatér VHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY aj PÁRY
A hradené
zvárač /DE/
UBYTOVANIE a DOPRAV

SKLADNÍK (PICKER):

partie aj jednotlivci

pre dlhodobú prácu do Nemecka aj cez zimu

11-15 € netto/hod

� mesačne cca 200-220h
� 4 týždenné turnusy
� ubytovanie a doprava hradené firmou
� týždenné zálohy 100 €
� výplaty načas

0904 516 707

praca@granila.eu

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

tovaru na pozície.
Nemecky jazyk nie je potrebný , Prax podmienkou.
Spoločnosť zároveň organizuje 2 mesačnú

zárobok predstavuje cca 26250 Kč / 21 dní (950 €), záleží na výbere strediska. Výplata v hotovosti, zálohy
každý týždeň. Ubytovanie a cestovné zdarma. Strava za symbolický príspevok. Nástup cca 3.9. Práca nie je ťažká (aj
pre ŠTUDENTOV), ale hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca je vhodná pre ženy, mužov aj páry.

VIANOČNÁ ZÁKAZKA
FORMOU BRIGÁDY
v Nemecku, kde prijme obmedzený
počet pracovníkov na pozíciu

Viac na 0948 762 295 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees, člen združenia AB Crop

SKLADNÍK (PICKER)
a VODIČ VZV – RETRAK

ZBER JABĹK

Dobrá, obľúbená brigáda a dobrý zárobok! Priemerný čistý zárobok pracovníka 1120 Kč/deň (cca 43 €) a VIAC, t.j
cca 53.000 Kč čistého/2 mesiace (výplata v hotovosti). Hľadáme prednostne skúsenejších pracovníkov.
Práca trvá podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo dohodou (možnosť vycestovať domov a naspäť). Prac. zmena
10 hod., pracuje sa na úkol! Ubytovanie a cestovné zdarma. Strava za symbolický príspevok, alebo poskytujeme
stravné. Zálohy každý týždeň. Nástupy od cca 3.9.2020.

Vianočná brigáda sa uskutoční
od 20.9.2020 – do 23.11.2020

r.sabo.lager@gmail.com

cez hrubé strúhadlo do misky. Vymiešame ho so syrom lučina a jogurtom. Pridáme cesnak a dochutíme podľa chuti
korením a štipkou cukru.

CA PRE KAŽDÉHO
PRÁ
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÁCA V SKLADOCH
V NEMECKU

Spoločnosť ponúka zaujímavé finančne
ohodnotenie –
od 1500 eur NETTO,
ubytovanie a doprava komplet hradene firmou,
pracuje sa v slovenskom kolektíve na TPP. V prípade
že Vás naša ponuka zaujala neváhajte nás kontaktovať na uvedenom Tel čísle : 0907 103 695,
mailom na : v.balaz.lager@gmail.com, alebo

autor safran7 pixabay

ilustračné foto

85-0572

Fazuľová nátierka s orechmi

Suroviny: 150g smotanovo tvarohového syra typu lučina, 50g bieleho jogurtu, 2 mrkvy, 2PL ovsených vločiek,
1PL repkového oleja, tekvicové jadierka
Postup: Mrkvu umyjeme, očistíme
a na hrubo postrúhame. Na panvicu
dáme olej a mrkvu na ňom asi 5 minút
podusíme. Necháme vychladnúť. Do
misky vložíme syr a vymiešame ho s
jogurtom. Primiešame ovsené vločky a
mrkvu. Pred podávaním posypeme tekvicovými jadierkami.

081200031

Suroviny: 250g tvrdého syra vhodného na strúhanie, 3 papriky rôznych farieb - zelená, červená, žltá, 150g šunky,
100g majonézy, 100g bieleho jogurtu,
soľ a korenie podľa chuti
Postup: Papriky umyjeme, rozkrojíme na štvrtiny, odstránime z nich jadrince a potom pokrájame na malé štvorčeky. Rovnako pokrájame aj šunku. Syr
na hrubo postrúhame. Do misky vložíme majonézu a vymiešame ju s jogurtom. Pridáme papriku, šunku a syr. Nátierku podľa chuti osolíme a okoreníme.

Mrkvová nátierka
s ovsenými vločkami

Viac na 0948 762 295 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees, člen združenia AB Crop

29. augusta

Výročia a udalosti

Štátny sviatok Slovenskej republiky - SNP.
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Výročia a udalosti
zomrela Věra Čáslavská, česká športová
gymnastka (* 1942).

30. augusta 2016

081200031

Syrová nátierka s paprikou

nátierku. Nátierku preložíme do misky
a ochutíme cesnakom. Na záver zľahka
vmiešame orechy.
Náš tip: Ak nemáte po ruke mixér,
môžete použiť pučidlo na zemiaky.

85_0586

Aj vy si každý deň lámete hlavu
nad tým, čo pribaliť rodinke na
desiatu alebo čo rýchle pripraviť
vašim hladošom na večeru? Prinášame recepty na chutné nátierky
na chlieb či pečivo.

85_0546

viny

spravodajstvo / SLUžBY, práca

michalovsko
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Znížme si stravou krvný cukor

Pohľad na hladiny cukru pri rannom meraní nalačno asi nikoho v týchto dňoch neteší. Nemusí však zostať iba
pri ňom. Stačí naozaj málo. Pomohli by
prechádzky, ale komu sa teraz, unavenému, po dovolenke, aj chce?
Takže – žiadne biele pečivo, chlieb
obmedzene a iba ak tmavý, ražný. To
by malo byť automatické. Čo najviac
obmedziť potraviny pripravené z bielej múky. Naopak, zvýšiť príjem tých,
ktoré majú vyšší obsah vlákniny. Nerozpustnú vlákninu nájdete napríklad
v semienkach, celozrnnom pečive, celozrnných cestovinách a ryži, rozpustnú zas v ovsených vločkách, jablkách,
fazuli. Pacientom s diabetom druhého
typu urobí dobre návyk na jablčný
ocot. A to dve až štyri polievkové lyžice jablčného octu denne. Z jablkového
octu si môžete spraviť nápoje alebo si
ho pridať do šalátov. Jablčný ocot by ste
ale nemali piť samotný, buď si ho pridajte už do spomínaného jedla alebo
ho zrieďte s vodou. Ak však máte cukrovku 1. typu, tak sa jablčnému octu
radšej vyhnite.
Grapefruit nie je u nás príliš obľúbené ovocie, ale pri jeho dennej pravidelnej komunikácii dosiahnete významný pokles glykémie. Najvhodnejší

je červený a treba ho konzumovať aj s
blanitými šupinami medzi „mesiačikmi“. Mimochodom, ak si do čistej vody,
ktorou hasíte smäd, pridáte pravidelne
trochu šťavy z citróna, tak isto si robíte,
aj keď krátkodobo, iba dobre.
Neverili by ste, čo dokáže škorica
a preto napríklad jablčný čaj so škoricou je takmer zázrak. Škorica dokáže
glykémiu nielen znížiť, ale zabráni aj
jej väčším výkyvom počas dňa. Pozor
však, nepreháňať. Čajová lyžička škoricového prášku na deň je tak asi horná
bezpečná hranica.
Účinný je aj chróm, ale ten umelý
v podobe výživového doplnku z lekárne vám bude najskôr asi nanič a ak to
preženiete s dávkou, skôr vám ublíži.
Chróm preto konzumujte vo vajíčkach,
v brokolici – to je fakt výborný pomocník zdraviu, v orechoch, v hnedej ryži,
nájdete ho aj v syre a v zemiakoch – na
ne však zas pozor, pretože obsahujú aj
škrob.

0918 623 064

87-0013

Sme po dovolenkách, sme prejedení
a dokonca – podľa poznatkov obchodníkov sme prejedení výsostne
nezdravo.

Výročia a udalosti
prijal slovenský snem zákon, ktorý vylúčil Židov z hospodárskeho
a sociálneho života.

3. septembra 1940
» red

PRÁCA v Nitrianskom
a Trnavskom kraji
POZÍCIA:

Mzda do 1000 €
Nástup ihneď
!!! VYHRAJ KAŽDÝ MESIAC LCD TV, MOBIL ALEBO TABLET !!!
ZABEZPEČÍME UBYTOVANIE
Možnosť týždenných záloh
Stravné lístky v hodnote 3,83 €
Výkonnostný a dochádzkový bonus

INFO NA BEZPLATNEJ LINKE 0800 800 019
web: www.abcjobs.eu • email: info@abcjobs.sk • FB: abcjobs.sro
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OPERÁTOR VO VÝROBE,
ˇ VZV
PICKER A VODIC

zdravie / služby
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AIW - Hľadáme opatrovateľky
pre seniorov v Rakúsku!

Prijmeme nových zamestnancov
ALàȴ/àK>àMLWȝ@FR

,-ß/ǳ1,/à3ș/, 6
, 0)2%à373
73ǳ/ȴà!,

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

3ȢELAKiàMI>QL?Kià
MLAJFBKHV àAIELAL?Țà
MOȚ@> àQȢȇABKKià
WȚILEV àSȢMI>QVà
K>ȵ>P àR?VQLS>KFB
W>?BWMBȵBKi

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

47-095

Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

85_0589

PRÁCA NA SLOVENSKU
MONTÁŽNY PRACOVNÍK:
Mzda: 800 EUR
ELEKTROTECHNIK:
Mzda: 832 EUR
VODIČ VZV: Mzda: 800 EUR
ZVÁRAČ CO2:
Mzda: 930 EUR
Miesto práce:
Nové Mesto nad Váhom
UBYTOVANIE ZDARMA +
STRAVNÉ LÍSTKY
Kontakt: 0918 493 960
Mail: stajanslovakia@azet.

85-0505

3F>@àFKCLà
K>à?BWMI>QKBGàIFKHB

0800 500 091.

Najčítanejšie regionálne noviny
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Kontakt: 0918
85_0543
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tel: 0918/413582, 0904/881 418,
l-bѴĹ info@gsksro.sk

Mail:

493 960

mhruby.idelta@gmail.com

ÿ,6TO, RÝCHL2DEH]%Ô5$1,$
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
85_0590, I 61- 0215

"|-;0m࢙vroѴoࣂmov}rubfl;

TPP Ŋѵ

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
63¥71ª='9,+187,(32'/¢+
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PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

12

34-0090

:?"!<
=
:?!<
!;:"
;:"
!B!;:""
":#:
#:B<
#
E;
!!>

     

61_0213

3+,/(/(23$&170A-17
0$219A&+(

