Č. 35 / 3. SEPTEMBER 2021 / 25. ROČNÍK

TRNAVSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 46 550 domácností

LAHODNÉ A ÈERSTVÉ
PRODUKTY

MASÁŽE
A PEDIKÚRA

08-0001 TT01

SBS
LAMA SK
príjme pracovníkov
na fyzickú ochranu
obchodných prevádzok

PLYNOVÉ KOTLY

DESTILA

v Trnave
900€ brutto/ mesiac
Nástup IHNEĎ!
POS nutný!

spĺňajú požiadavky EÚ 2016/426

- kolečká SK-SK/HU/AT
- voľné víkendy
- dobré platové podmienky

0911 279 992

08-0 TT18

Predajňa: Trnava
Rybníková 14 • 0905 160 148

08-0 TT23

Plynex, Kátlovce 2
0905 908 867, 033/5576 143
36-0003

0948 066 491

HĽADÁME
VODIČA C+E

01-0 TT35

Objednávky:

0948 02 77 55

08-0011 TT01

V pohodlí
Vášho domova!

Paulínska 24, pondelok - nedeľa: od 5.00 hod. do 21.00 hod.

08-0 TT34

sladké peèivo
slané peèivo
croissanty
chlieb
pizza
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DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)
Každý týždeň:
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz,
Klčovany, Borová, Brestovany,
Horné Lovčice, Bučany, Cífer,
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné
Lovčice, Dolné Orešany, Horná
Krupá, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské
Bohunice, Kátlovce, Košolná,
Križovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč,
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová
Ves, Smolenice, Suchá nad Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce,
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín,
Zeleneč, Modranka

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.

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

86.750
87.350
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
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

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

O niekoľko dní si možno viacerí
pripomenú smutné výročie zo 7. septembra 2011 – pri leteckom nešťastí
zomrelo 26 hráčov a realizačný tím
hokejového klubu Lokomotiv Jaroslavľ,
vrátane nášho Pavla Demitru. Nastupuješ nejakú cestu, robíš si plány čo
na nej a čo po nej a zrazu – tma. Nič.
Koniec.
Moja stará mama, zbožná, hlboko
veriaca žena, vždy svojským slovníkom nám všetkým okolo nej pripomínala: „Čo si človek predkladá, to si Pán
Boh za ric odkladá“. Inak povedané,
nerozťahujme sa vo svojich nárokoch,
potrebách, predstavách. Život je tu a
teraz. My chceme mať moc a majetky
o rok, o dva, po voľbách. Celý život našich politikov je podriadený iba tomuto
„chceniu“. Väčšiny z nich, tej, ktorá je
pri moci a rozhoduje. Slušných a pokorných politikov vo výkonných funkciách máme pramálo. Takých, čo nemyslia iba na seba, na svoje ego, na stranu
a jej peniaze. Lebo si takých nevolíme.
Asi ich ani nechceme. Nepotrebujeme.
Ako to v praxi potom vyzerá, vidíme
každý deň, každú hodinu.
Škoda reči, to sa u nás nezmení,
kým sa nezmeníme my sami. Kým ne-

začneme žiť prítomnosťou, aj keď to
akokoľvek divne znie. Ak sa nenaučíme žiť a dôstojne, tu a teraz, darmo sú
nám sľuby o krásnej politickej a teda –
vraj – našej budúcnosti zo strany egoistov. Ak sa raz naučíme vnímať, čo je
slušné, dôstojné, ľudské, až potom príde aj tá správna politická voľba. Naša.
Zabúdame na to biblické - „nikdy
nevieš“... Mrháme s časom, ktorý je
nám daný. Nevyužívame príležitosti,
ktoré sú okolo nás, ale aj v nás, ľuďoch
samotných. Naše bytie zabíjame a ak
nie zabíjame, tak ubíjame nesvármi a
nenávisťou, ktorú do nás zámerne zasievajú predstavitelia nespoločenskej
politiky, aby sme si menej všímali ich
podnikanie so štátom, so stranou, s
mocou.
Nastupujeme do lietadla, v ktorom
doslova chceme obletieť celý svet a ono
pritom môže padnúť už na konci vzletovej dráhy.
Snívať je krásne a povznáša to.
Ale žiť prítomnosťou je zas dôležité,
nadovšetko dôležité. A snažiť sa z tej
prítomnosti vytláčať všetko
zlé, neprijateľné, neakceptovateľné a odsúdenia
hodné. Ide predsa o nás,
o náš život a nie o ich takzvané blaho a pokoj!
Všetko
dobré
do začínajúcej sa
jesene

SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN

0949 188 961

0948 144 844

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

PONÚKAME - žalúzie, sieťky, oprava
žalúzií a sieťok, plastové a hliníkové rolety,
sklá, tesnenia, parapety, kovania a iné.
RENOVUJEME - drevené okná, dvere, brány,
garážové brány, parkety, ploty, podlahy a iné.
info@renovaciaeurookien.sk | www.renovaciaeurookien.sk
info@servisokientrnava.sk | www.servisokientrnava.sk

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk

PRACOVNÉ ODEVY
A OCHRANNÉ VORENÁ
T
POMÔCKY ZPNROEVDUAOJŇA V TAZ

LOKÁLNY FARMÁR
ODKÚPI VAŠU
POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU

0911 793 707 | 0903 793 704 | info@drozda.sk

RÝCHLO A ZA DOBRÉ CENY
08-0130 TT23

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

• elektroinštalácie

výmeny
• rekonštrukcie
svietidiel,
,
v
• el. prípojky
vypínačo
zásuviek... • opravy

0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com

08-0006 TT01

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

Pre verejnosť je dostupná
infolinka pod taktovkou NCZI.
Odborníci na čísle 0800 221 234
odpovedajú na otázky 24 hodín
denne, 7 dní v týždni.
K dispozícii sú aj Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky – 0917 222
682, novykoronavirus@uvzsr.sk
Nepretržite je k dispozícií
call centrum:
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave - 0905 903 053

01-0001 TT01

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

V Biblii nájdeme poučný odkaz, že
človek ani netuší, kedy sa priblíži
jeho koniec. „Bedlite teda, lebo neviete dňa ani hodiny“ - Evanjelium
podľa Matúša.

01-0003 TT01

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

V prípade,
že máte podozrenie
na koronavírus, konajte!

01-0 TT26

Redakcia:

Nikdy nevieš dňa ani hodiny

Najčítanejšie regionálne noviny
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01-0114 TT30

TRNAVSKO

01-0006 TT27
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STAVBA, SLUŽBY

TRNAVSKO

3

BEMAT, spol. s r. o.

Väzníky v top kvalite

•LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
A VÝKOPOVEJ ZEMINY
- skládka priamo v Trnave

z Trnavy

•PREDAJ KAMENIVA
- riečne:

na betónovanie a potery 0-22, 0-4
triedené: 4-8, 16-22, 22-63
- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 20-32, 0-63
na spevnené plochy, zásypové kamenivo,
podklad pod zámkovú dlažbu

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

0905 263 196
01-066 TT18

www.strechyedi.sk

TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE
ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

39-0008 TT01

REKONŠTRUKCIA
bytového jadra
nakomplet.
08 TT35

39-0014 TT01

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

0903 783 800

08-0033 TT13

od

Mikovíniho 7 • Trnava

KAMENÁRSTVO
NAJŠŤÝLOVEJŠIE PREDAJNE
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

Bíňovce

pri hlavnej ceste
Po - Pia 9:30 - 16:30
Sobota 9:00 - 13:00

Trnava

O
M
R
ADA

Stretnutie na tejto predajni
si dohodnite telefonicky

0905 333 339

D
30
1991-2021

Najväčší výrobca a predajca žuly
za dostupné ceny na Slovensku od roku 1991

TT21-35-strana
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08-0002 TT15

Z
A
V
A
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Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

SPOLOČNOSŤ / ZAMESTNANIE, ZVERINEC, SLUŽBY
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Melónová sezóna

Vinovatá
Na vine je žena,
že ich spolu venčí,
muž sa z toho zopsul
a pes počlovečil.
Hlúposť vedie
Vírus o tom, našťastie,
nemá ani zdanie,
že najrýchlejšie sa šíri hlúposť
a nezaberá žiadne očkovanie.
Už aj u holiča
Ešte som si nestihol
ani vyzliecť sako,
už ma doktor zaočkoval
ani neviem ako.
To pomôže
Počas epidémie,
podľa starých zvykov,
Astékovia bohom vždy
obetovali svojich náčelníkov.

PONÚKNITE!

bch

16-0181

markb
wo.d obalových materiálova

veľko
o

ECO-BIO
POHÁRE

na
4 4 va
8

GRAFIKA TLAČ LEPENIE FÓLIÍ
GRAFIKA CNC - FRÉZOVANIE

ww

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

Tr
/5 ri Kalv
52 árii 25A, 96 5
15 20, 0905

39-0011 TT23

REKLAMNÁ AGENTÚRA
HĽADÁ 2 KOLEGOV

Váš Realitný Agent
Marek Pivka
+421 908 315 410
trnava@adridreal

HĽADÁME PRE KLIENTOV
NEHNUTEĽNOSTI NA PREDAJ

ADRID REAL s.r.o. | Seberíniho 9 | 821 03 Bratislava | Slovakia | www.adridreal.sk | adridreal@adridreal.sk | +421 948 805 905

ADRID REAL
PREMIUM

ĎAKUJEME!

ZA VAŠU DÔVERU

01-0 TT33

O týždeň skôr
Keď na ďalšiu výchovu
rodičia už silu nemali,
poslali deti do školy skôr
nech tam idú veľmi pomaly.

POLIENKA BUK, HRAB

p
ul. 3
03

Možno je to tak

PALIVOVÉ
DREVO

PRAX V ODBORE

k
l.aspapiera

» bapka Blašková

0905 295 920

01-0132 TT33

Je leto, teplé leto, až vácej teplé jako je treba. No
čo už, friško hledáme čo nás ochladzí, pomóže ot
teho dusna. Či už je to slamák, vodostryk, bazén,
alebo pitný režim. Z ovocá marhule aj slivky už skončily, tak najvačí úspech má melón. Pekný, červený,
slatký, vychladzený, to je lahoda. Ale ket si ho idete
do obchodu kúpit, mosíte mat nóž, alebo aspon malý
nožík. Že prečo? No šak tý dzine sú nahádzané v obrovskej paplndeklovej škatule a vybrat z nej, nékedy
až desat kilový melón, je nadlucký výkon. Vydzela
som, jak sa jedna pany scela dostat k melónu a nedarylo sa jej to.
Hrabala, hrabala v tej škatuly, ale nyšt z teho nebolo. Pomáhala jej aj okoloidúca, ale obydve boly na
to krátké. Trecá pany zákaznýčka to vybavyla jednoducho. Vytáhla z kabelky nožík a krabicu friško rozrezala. Melón potom putuval na váhu a do vozíka.
Sú velké obchody keré melóny rozrežú, ale aj také,
keré vám túto dobrotu neprerežú. Mosíte si zebrat
melón celý, či je velký alebo malý, zrelý a slatký,
alebo nezrelý. Ja to réšim takto. Aby som nemosela
ten tažký plod nést domov a tam, jak ziscím, že neny
zrelý, ho vyhodzit, vyrežem z nožom malý otvor do
neho ešče v obchode.
Nékerý dobrý obchodnýci to
robá a nečakajú, kým si to zákaznýk urobí sám. Jak ziscím
že neny pekný, červený, vrácim
ho a zeberem si druhý. Šak kočku v mechu nekupujem. A vy též?
Hurá z nožom na melóny, šak je
melónová sezóna.

Hybrav a.s, hydinárska farma Bodok
951 04 Ve¾ký Lapáš, tel.: 0902 956 501

odpredá dòa 11. 9. 2021 tj. v sobotu
v èase od 7:00 do 14:00 hod.

» Eva Jarábková

vrátane
DPH.

Pri odbere nad 100 ks je cena za 1 ks/1,00 Eur vrátane DPH

TT21-35-strana
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781210004-1

1,20€

za 1ks

01-0135 TT38

12-mesaèné
nosnice
Cena

TRNAVSKO

RELAX, KULTÚRA

5
Občianska
riadková inzercia
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AUTO-MOTO / predaj
101Auto-moto/predaj
» Predám Škoda 105L veterán,
R.V. 1983, veľmi zachovalá, v zime
nejazdená, pojazdná, EK a STK, tel:
033/533 40 51
AUTO-MOTO
202Auto
moto/iné / iné
» KÚPIM STARÝ PIONIER MUSTANG
STADION SIMSON AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ 0915 215 406
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BYTY / predaj
303Byty/predaj

SÚŤAŽ
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BYTY / prenájom
404Byty/prenájom
DOMY / predaj
505DOMY/predaj
POZEMKY / predaj
606POZEMKY/predaj
REALITY / iné
707REALITY/iné
» Kúpim ornú pôdu aj podiely.
Rýchle a seriózne jednanie. Platba v hotovosti. 0901 923 205
» Dám do prenájmu izbu (kuchyna,wc), tel. 0948 014 213
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STAVBA
808STAVBA
» Predam Zajacov na zabitie a na
chov, 15 párov poštov holubov 4x
King, Dohoda istá, tel. 0948 014
213
DOMÁCNOSŤ
909DOMÁCNOSŤ
10ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
a ZVERINEC
HOBBY
A ŠPORT
1111HOBBY
a ŠPORT

Na dobrú zábavu
vám zahrajú

12DEŤOM
DEŤOM
12
13RÔZNE/predaj
RÔZNE / predaj
13
14RÔZNE/iné
RÔZNE / iné
14
» Predám bicykel AUTHOR CROSS
– 700X 38, dvojročný, nepoužívaný, cena dohodou. Pozrieť si ho
môžete na Zelenečskej 99, Trnava,
tel: 0910 619 128 hocikedy.

Divochovci
Peter Kalapoš
City Boys Peter

15HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCU
15
PRÁCU
16
ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 0944
724 181

ATRAKCIE
PRE DETI

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera TT medzera Číslo
rubriky medzera Text inzerátu

• kolotoèe

Prihlásiť sa do súťaže môžete na tel.: 0907 144 939
TT21-35-strana
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39-0 TT35

Organizátor zabezpečí: drevo, chlieb, vodu, misky, lyžicky, v prípade potreby možnosť zapožičania kotlov.

Príklad:
RP TT 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 operátora 4ka.

ZAMESTNANIE, SLUŽBY

6
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DO NAŠICH
OBĽÚBENÝCH
REŠTAURÁCIÍ
KFC V TRNAVE
Plat od 1100 eur/mes. + výkonnostný bonus od 125
eur/mes. priem. po SD + príplatok za prácu v sobotu
1,79 eura/hod., v nedeľu 3,58 eura/hod., vo sviatok
(100 %) a iné zákonné príplatky

Nástupný bonus 150,-Eur do 15.09.2021! Plat 4,30
eura/hod. + 0,40 eura/hod. priem. výkonnostný
bonus po SD+ príplatok za prácu v sobotu 1,79
eura/hod., v nedeľu 3,58 eura/hod., vo sviatok (100 %)
a iné zákonné príplatky

01-0 TT34

plat 3,80 eura/hod. + príplatok za prácu v sobotu 1,79
eura/hod., v nedeľu 3,58 eura/hod., vo sviatok (100 %)
a iné zákonné príplatky + možnosť získať výkonnostný bonus

Výročia a udalosti
Muhammad Ali získal v boxe zlatú medailu na letných olympijských hrách v Ríme

5. septembra 1960

Výročia a udalosti
pri leteckom nešťastí zomrelo 26 hráčov a realizačný tím hokejového klubu Lokomotiv Jaroslavľ, vrátane Pavla Demitru

7. septembra 2011

PONÚKAME PRÁCU V ČR

VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta

0915 261 120

85_0655

0800 500 091


Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?
Do nášho tímu prijmeme:

•vodičov •dispečera/-ku
01-0005 TT23

na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200 €.

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

TT21-35-strana
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801210006

My vaše auto odvezieme zadarmo
a odhlásime ho u vás doma.

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

ZAMESTNANIE

39-0 TT26

7

801210125

TRNAVSKO

TT21-35-strana
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ZAMESTNANIE

TT21-35-strana
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STAVBA, SLUŽBY, REALITY

TRNAVSKO

9

0911 421 691

59-132

39-0006 TT01

Suchovská 5, Trnava

, spol. s r.o.,
Vetter Slovakia
Priemyselná 2,
kovo
Hlohovec – Šule

NCOV NA POZÍCIU
A
N
T
S
E
M
A
Z
Á
D
HĽA
NÉHO OVOCIA.
pre
y a späť
Práca vhodná aj
doprava z Trnav
eny. Bezplatná
m
od
+
r
Eu
5,62
11 666 057

d. Info: 09

ry: 8:00-14:00 ho

1-hroby, 2-hroby žulové
Zľavy pre dôchodcov

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,
konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie, obnova
písma. BEZ ZÁLOHY.

KÚPIM

REKONŠTRUKCIE
VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

ORNÚ PÔDU V TRNAVE
A OKOLÍ
Ponuky posielajte
na E-MAIL alebo cez SMS
! Volať po 15:00 hod !
39-0007 TT01

0903 360 600

zdenek79@orangemail.sk

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
800

449 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475

TT21-35-strana
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10% ZĽAVA
2300

1500

1500

399 €

16-0001

- bytových jadier, domov a bytov
- obklady a dlažby
- maliarske práce a stierkovanie
- vodoinštalácie, elektroinštalácie
- sadrokartón
- plávajúce podlahy

REALITY

599 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-05

na kompletné žulové pomníky

pri objednaní kompletného pomníka

1500

AKCIA -35 %

LAMPÁŠ A VÁZA ZDARMA

94-0082

KAMENÁRSTVO 0910 444 002

10-0133

Osobné pohovo

39-0063 TT26

E
BALIČ/-KA plSnoUletŠých študentov. Mesačná mzda

SLUŽBY, ZAMESTNANIE, KULTÚRA

10
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hydroizolácií
a tepelných Obhliadka, poradeZDnsARtvMoA!
a cenová ponuka
izolácií.

0908 701 103 | www.hydroizolacie-izoltim.sk

96-0032
2 TT29

PLOCHÉ
STRECHY
Komplexné služby v oblasti
POKLÁDKA
Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri
0905 651 584

75-82

63-06

RASTAR spol. s r.o.

39-0005 TT01

ZÁMKOVEJ DLAŽBY

Obec Zeleneč
pozýva na jedinečný koncert

Ave Mária v Kostole Narodenia Panny Márie
v Zelenči 12.9.2021 o 16:00 hod.
Na koncerte zaznejú známe i menej známe
skladby Ave Mária v prevedení Pavla Remenára
a Zuzany Weiserovej za organového doprovodu
i sóla Petra Mikulu.

Rezervácia vstupeniek na tel.č. 0908 561 589.
Vstupné 10,- Eur.

TT21-35-strana
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01-000 TT35

Na gitare bude doprevádzať Miriam Rodriguez Brullová
a duchovnú poéziu prednesie Ján Gallovič.

SLUŽBY, ZAMESTNANIE, ZDRAVIE

TRNAVSKO

11

LETNÁ AKCIA

0948 155 452 • 0903 033 862

www.kfkservis.sk

68-28

75-49

kfkservis1@zoznam.sk

16-0173

balkóny • terasy • pergoly • zimné záhrady • prístrešky

Predaj hydiny
na ďalší chov

Senica
Čáčovská cesta 5315/125
09
0907 144 225, milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

www.hydina.eu
w

Pomôžeme Vám

Od septembra pokračujeme s predajom
a rozvozom mládok pred znáškou.

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...
41-08

Predávame aj kŕmne zmesi
od belgického
výrobcu Versele Laga.

41-0030

Privezieme až do vášho kurníka!

Inzerát, ktorý predáva

0905 333 832

TT21-35-strana
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GASTRO
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OPERÁTOR VO
VÝROBE LCD GALANTA

MUŽI - ŽENY - PÁRY ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE

0800 500 808
0800 500 909

47-091

NABOR@PROJOB.SK

�����������
�����������

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

������������������������

OPERÁTOROV
VÝROBY

���TO, RÝCHL���������������

do Mikulova, Opavy a Ostravy.

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

87-0012

34-0002-1

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

�����������������
�������� 0911 478 509
���������������������������

85_0654

������������������������������������
���������������������������������
���������������������
�������������������������
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Týždenne do 46 550 domácností

www.mamix.sk Najväčší výber poťahových látok!

VÝKOPOVÉ PRÁCE | POŽIČOVŇA

minibager
minidamper
vibračná doska
kolísková píla
stavebné stroje
pôdna ryhovacia fréza...

08-0 TT22

Rodinný dom
Okružné námestie č. 6
Trnava
(smer Biely Kostol)

0905 497 437 | www.jotoma.sk

Upečiem i zabezpečím

-40%

ČNÁ
JARMO
CIA
AK

-40%

H
VÝROBA SEDACÍC
U!
SÚPRAV NA MIER

-40%

TERAZ CENY
ŽŠIE
I
N
J
A
N

-40%
Dovoz, vykládka

• opravy skiel pre klientov s havarijnou poistkou - ZDARMA • obhliadky pre všetky poistovne • najlepšie ceny a doživotná záruka

AUTOSKLO
H&D

eď
r Ser

BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK

á

eln
mys

Prie

Sme

RNAVA

ka

VÝMENA SKIEL CEZ HAVARIJNÉ POISTKY,

ians

Nitr

AUTOSKLO H&D
T

ka

ns

ria

Nit

Priemyselná 1
www.autosklotrnava.sk
0907 600 895 • 033 5514 623

08-0013 TT03

01-0 TT33

01-000 TT17

po-pia: 9:00 - 17:00 so-ne: 10:00 - 14:00 po telefonickom dohovore - KEDYKOĽVEK

01-0 TT28

A
a montáž novej
TOP KVALIT
IU
Š
sedačky
ZDARMA
P
d
E
re
L
p
o
volať v
ZA NAJ
+ možnosť odvozu
CENU 033/5546 744 • 0905 313 421 starej sedačky!

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.
Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

-40%

Domáci trnavský predajca

SK, s.r.o.

KAMENÁRSTVO
AKCIA -30% DOVOZ ZDARMA
w w w. l a c k o v a . e u • 0 9 0 5 4 4 5 6 6 8

01-0 TT17

KAM-LA s. r. o. vzorková predajňa
Kátlovce v budove pošty

KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m
0917 102 255

TTzel21-35-strana 1

08-0 TT19

• Odvoz odpadu – komunálny,
stavebný, záhradný
• Dovoz štrku, piesku, kameňa
• Búracie práce
s odvozom odpadu

39-1200003 TT01

ODVOZ ODPADU 5 m3 , 7 m3

2
2

SPRAVODAJSTVO

Najčítanejšie regionálne noviny
námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Tradičný trnavský jarmok nahradia menšie podujatia

Jarmočné čriepky aj Stredovek
pod hradbami
Tohtoročný Tradičný trnavský
jarmok sa síce neuskutoční, nahradia ho však menšie podujatia, ktoré vnesú do centra mesta tú pravú
jarmočnú atmosféru plnú skvelých
zážitkov a neodolateľných chutí a
vôní.
Trnavský samosprávny kraj a Trnavské osvetové stredisko chystajú Jarmočné čriepky, mesto Trnava zasa Stredovek pod hradbami aj Mocný opasok.
Tešiť sa môžu Trnavčania i návštevníci
Malého Ríma aj na remeselníkov a ich
jedinečné výrobky.

Jarmočné čriepky

ktorých poteší Bábkové divadlo EJA z
Červeníka rozprávkou Tajomstvo soľnej
ruže. „Po divadielku bude opäť veselo,
od 17.00 hodiny s Trnafskou cimbalofkou. O 19.00 si prídu na svoje priaznivci
jazzovej hudby, koncertom mladých talentovaných hudobníkov Vanessa Šarközi & Miloš Biháry Gypsy Jazz Project.
S Jarmočnými čriepkami sa rozlúčime
ako sa na lokálpatriotov patrí, a to koncertom Bystrík banda o 20.30 h,“ hovorí
V. Behúlová a dodáva, že počas obidvoch dní bude pre všetkých prichystaný od 10.00 h Dvor chutí a remesiel, na
ktorom budú svoje umelecké remeslo
predvádzať ľudoví výrobcovia a na predaj ponúkať svoje výrobky z dreva, drevené motýliky, náušnice s tradičnými
slovenskými ornamentmi, keramiku,
ručne maľované drevené hračky, košíky, sviečky zo včelieho vosku, medovníčky, sušené kvety, textilné výrobky, či
iné. Chýbať nebudú ani jarmočné špe-

Počas Jarmočných čriepkov bude vo dvore Domu hudby Mikuláša Schneidera
autor foto Karol Križan
Trnavského otvorený aj Dvor chutí a remesiel.
disko nachystalo pre Trnavčanov a návštevníkov mesta v Sade Antona Bernoláka na 11. a 12. septembra Stredovek pod
hradbami. Tento rok sa okrem tradičných
šermiarskych vystúpení, rytierskych
predstavení a zábavných šou môžete tešiť
aj na prekvapenie v podobe interaktívneho zážitku pre celú rodinu. „Vstúpte do
stredovekého mestečka pod hradbami

riť si svoje rytierske predispozície, vyryť
do kože svoje meno, ochutnať pšenovú
kašu, zamávať ťažkoodencom a spraviť si
fotku so zábavným kaukliarom skôr ako
si z vás trošku utiahne,“ dodáva a pripomína tiež, že v sobotu večer vás počas
bretónskej tancovačky vtiahnu do tanca
chytľavé melódie.

Nádych jarmočnej atmosféry prinesie
do Trnavy podujatie Jarmočné čriepky,
ktoré sa bude konať 10. a 11. septembra
v Trnavskom osvetovom stredisku, vo
dvore Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského. „Návštevníci sa môžu
tešiť na bohatý kultúrny program, ktorý
Mocný Opasok s hercami
odštartuje v piatok o 16.00 h vystúpeAk ste ešte tento rok nehrali Záhadu
ním domáceho detského folklórneho
Mocného opasku, teda GPS Hru o hradsúboru Trnavček. O 17.30 h bude póbách, určite si ju počas víkendu 11. a 12.
dium patriť ľudovej hudbe FidliCanti
septembra naplánujte. Jednotlivé staz Horných Orešian. Zárukou veselej
noviská budú okorenené o interaktívne
jarmočnej atmosféry bude určite vystúherecké vstupy plné vtipu, ponaučenia
penie hudobnej formácie FUNNY FELaj akcie. „Hra spája históriu, technolóLOWS. Zažijete elegantnú až noblesnú
giu, inštalácie v životnej veľkosti, rôzne
swingovú atmosféru, v ktorej zaznejú
hádanky a prekvapenia, napínavý prískladby s energiou a veselým nadhľabeh a prechádzku peknými uličkami.
dom. Niektoré si možno aj zaspievate,“
Navštívite farebné sochy staviteľov, nočpribližuje Veronika Behúlová z Trnavnú hliadku, hasičov, zamilovaných štuského osvetového strediska. Záver piatdentov, kurucov i tajomného žobráka
kového programu bude od 21.00 h opäť
Šaňa. Budete veľa kráčať i utekať. Kráľ
na ľudovú nôtu, tentokrát pod taktovje už blízko a kľúč od Dolnej brány nikV Promenáde môžu záujemcovia zažiť Stredovek pod hradbami.
kou folklórneho súboru Máj z Piešťan.
de. Nájdete ho? Štartujeme pri Mestskej
zdroj foto Zaži v Trnave veži,“ pozýva Matej Juran. Na webovej
Súčasťou piatkového programu bude aj
vernisáž výstavy výtvarných diel Rudol- ciality či dobré vínko či burčiak, ktoré k a vnorte sa do fungujúceho sveta mikro stránke hradby.trnava.sk nájdete zákfa Pavelského a drevených plastík Jána jarmoku neodmysliteľne patria.
ekonomiky. Vyskúšajte si život remesel- ladné inštrukcie k hre, potrebnú výbavu
Lukačoviča, ktorá bude sprístupnená
níka. Aké je byť kočovným obchodníkom a štartovacie tlačidlo NOVÁ HRA, ktoobidva dni.
s karavánou? Alebo vás zláka dobrodruž- rým sa Záhada Mocného opasku spúšťa.
Remeselníci v uliciach mesta
Počas jarmočných dní nájdu ľudia stvo a necháte sa naverbovať do mestskej Netreba inštalovať žiadnu aplikáciu, len
v centre mesta aj remeselníkov, ktorí posádky, ktorá sa stará o poriadok v uli- si zapnúť mobilné dáta a povoliť sledoim predvedú svoje jedinečné výrobky. ciach? Voľba bude na vás,“ hovorí Matej vanie GPS polohy, aby vás hra mohla
Stánky budú rozmiestnené s dostatoč- Juran z mestského kultúrneho strediska. navigovať na jednotlivé stanoviská.
nými rozostupmi a fungovať budú v „Nezabudnite si vyskúšať aj brnenie, oveSTRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
režime ambulantného predaja. Záujemcovia ich nájdu na pešej zóne od Prachárne po kostol sv. Heleny a v Parku
Antona Bernoláka teda v Promenáde
v časti od Radlinského po Kollárovu.
Predajcovia budú ešte aj na Trojičnom
námestí pri veľkom obchodnom dome
a Paulínskej ulici pri malom obchodnom dome. „Stánky budú otvorené od
9. do 12. septembra 2021 v čase od 8.00
h do 18.00 h a prezentovať sa budú ľudovoumeleckí remeselníci,“ informoval
Andrej Jančovič z kancelárie prednostu
Jarmočné čriepky lákajú počas oboch Mestského úradu v Trnave a dodal, že
dní na pestrý a bohatý kultúrny na Dolnopotočnej ulici budú kolotoče
program.
autor foto Karol Križan pre všetky vekové kategórie.
Úvod sobotného programu bude patriť o 15.30 h najmenším návštevníkom,

Stredovek pod hradbami
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stre-

Hra Záhada Mocného opasku vás prevedie peknými trnavskými uličkami a priblíži hstóriu.
zdroj foto Zaži v Trnave
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SLUŽBY, AUTO - MOTO, REALITY

TRNAVSKO
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NEZÁVISLÝ SERVIS
PRE VOZIDLÁ - FORD - VÁM PONÚKA

5

ZÁRUKA

servis a opravy osobných a dodávkových vozidiel všetkých značiek
- servisné prehliadky so zápisom do elektronickej servisnej knižky - pre zn. FORD
- údržba a opravy vozidiel
- klimatizácia - oprava, plnenie, dezinfekcia
- ťažné zariadenie - dodanie, montáž
- poistné udalosti - obhliadky, oprava /zmluvný servis pre všetky poisťovne/
- oprava karosérie, lakovanie
- originálne náhradné diely FORD
- náhradné diely - všetky značky vozidiel

J&J

Hviezdoslavova 3, Trnava

033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

39-0 TT30

www.autojj.sk

22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

AUTO

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

033/55 13 185
0905 575 191

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

platba možná v hotovosti,
vopred ďakujem za Vaše ponuky. T. č.: 0951 474 379

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 162 162

AKCIA na farebné zákryty

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA September 2021
1-hrob od 1390€ •2-hrob od 1690€
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2590 € • 1-hrob od 1790 €

okolo hrobu, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

52-0064-1

REALITY ZHÁŇAM BYT V TRNAVE

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
�
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

www.kamenarstvo-bocan.sk

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

01-0004 TT01

garancia
eny!!!
najnižšej c

stoličkového výťahu peňažný príspevok

� Vynikajúca kvalita prevedenia
� Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
� Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
� Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

01-0 TT22

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Veľmi obľúbené
� Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

63-0018

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY
Skvelé
ceny na

Frézovanie

komínov
• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

ZĽAVAEZ

TTzel21-35-strana 3

47-022

10-0007

ER

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155
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Absurdná paródia predvedie Harryho Pottera ako ho nepoznáte

Z Rokfortu až do kulturáku
Už čoskoro sa trnavské kino
Hviezda ako mávnutím čarovného prútika zmení na Rokfortskú
strednú školu čarodejnícku. Príďte
si vo štvrtok 16. septembra o 19.00
h užiť predstavenie Riddikulus,
ktoré predvedie Harryho Pottera
ako ho nepoznáte.

me považujú za prehrešok voči spoločnosti a rozhodnú sa mu prehrať celý ten
príbeh, od prvého dielu až po posledný,
pri čom sa samozrejme vyskytnú aj nejaké problémy,” popisuje režisér a dodáva: „Nápad na inscenáciu nevznikol
v mojej hlave, ale v hlavách predstaviteľov OZ Artefakt. Tí ma ako divadelného
režiséra oslovili, aby som sa zamyslel
Mladí divadelníci Katarína Gurová, nad tým, či je možné zinscenovať túto
Kristóf Melecsky a Peter Pavlík, na čele ságu v podobe divadelnej hry. Mojou res režisérom Pavlom Viechom, budú v
jedinečnom predstavení žonglovať ikoVyhrajte dve vstupenky
nickými postavami všetkých siedmich
Napíšte nám správnu odpoveď
kníh, aby publiku dokázali, že fantázii sa
na našu súťažnú otázku a získať
medze nekladú. Aj keby sa možno mali.
môžete dve vstupenky.

Paródia na známy kult
Harryho Pottera
„Predstavenie Riddikulus je úplne
zjavná paródia na celosvetovo známy
kult Harryho Pottera, a to na komplet
celú túto ságu - všetkých 8 filmov a 7
kníh,” hovorí režisér inscenácie Pavol
Viecha a v skratke približuje dej predstavenia. „Príbeh je o troch kamarátoch,
keďže v našej inscenácii vystupujú iba
traja herci, ktorí na úvod predstavenia
zistia, že jeden z nich vôbec nepozná
príbeh Harryho Pottera. Toto samozrej-

Súťažná otázka znie:
Koľko hercov v inscenácii
Riddikulus vystupuje?
Svoje odpovede spolu s telefonickým
kontaktom posielajte do 10. septembra mailom na adresu:
spravodajstvott@regionpress.sk

Absurdná paródia predvedie Harryho Pottera ako ho nepoznáte.
zdroj foto kulturmarket

sa povie Harry Potter, väčšina ľudí po- ho Pottera, ale aj pre človeka, ktorý len
zná jeho príbeh, kontext tohto príbehu tuší, o čom to môže byť, alebo dokonca
a to, ako tento príbeh skončí. A mňa, pre človeka, ktorý o tomto príbehu neako režiséra, nesmierne zaujímalo, či je vie vôbec nič. Ten humor nepramení z
možné tento príbeh spracovať tak, aby interných vtipov, ktoré by boli zrozumidiváka stále prekvapoval.” Riešením tej- teľné iba pre skalných fanúšikov, nie je
vulgárny
toV otázky
na koniecpribudli
stal hlavný
Malýchsa
Karpatoch
novéťahač
turistické
trasy. či jednoduchý - sú tam vtipy,
akciou bolo, že je to tak zlý nápad, že to tohto jedinečného predstavenia a tým je ktoré sú skôr úsmevné, ale aj také, ktoré
vlastne musí byť dobré,” spomína Vie- humor. „V našom predstavení môže di- útočia viac na intelekt,” približuje Viecha na úsmevný začiatok. Využitie tak vák vidieť veľa zábavy a srandy. Myslím, cha cieľovú skupinu. My dodávame, že
známeho námetu, ako je Harry Potter, že tá sranda bude komunikatívna nielen predstavenie nie je vhodné pre divákov
bolo pre Viechu osobnou výzvou. „Keď pre dôsledných znalcov príbehu Harry- do 15 rokov!
ren

Hold hudobnému nástroju a mnohým osobnostiam s ním spätým

Kráľovský hudobný nástroj v slobodnom
kráľovskom meste
Zájdite na výstavu pod názvom
Kráľovský hudobný nástroj v slobodnom kráľovskom meste, ktorá
chce vzdať hold organu a rovnako
aj ľuďom, ktorých život bol či je
spätý s týmto hudobným nástrojom. Výstava bude prístupná verejnosti do 15. septembra 2021 vo
výstavných priestoroch Štátneho
archívu v Trnave.
Prevažná časť výstavy je venovaná
medzinárodnému festivalu Trnavské
organové dni, ktorý v roku 2020 oslávil
svoje 25. výročie vzniku a zrodil sa z iniciatívy Mgr. art. Stanislava Šurina. Prezrieť si môžete dokumenty z osobného
archívu pána Šurina, ktoré vás oboznámia s festivalom a priblížia priebeh jed-

Kvitancia zo začiatku 17. storočia.

notlivých ročníkov, počas ktorých bolo
odohraných 150 koncertov za účasti
významných osobností svetovej chrámovej a organovej hudby.

Vystavujú aj exponáty z 15. storočia
Výstavu dopĺňajú dokumenty z fondov Štátneho archívu v Trnave, ktoré sú
späté s organom a chrámovou hudbou.
Najstaršími exponátmi sú fragmenty
stredovekých cirkevných spevníkov z
15. storočia, ktoré boli v 17. storočí použité na potiahnutie knižných väzieb daňových kníh. Zo 17. storočia pochádza
notovaný rukopisný zborník cirkevných
skladieb františkánskeho kláštora v Trnave, ktorý zostavil františkán Edmund
Beňovič. „Priestor na výstave dostali
aj dve trnavské osobnosti spojené s organom a chrámovou hudbou. Prvou je
Ernest Schumera – organista, skladateľ a návrhár organov, ktorý sa týmto
činnostiam venoval napriek tomu, že
stratil zrak. Návštevníci si budú môcť
pozrieť niektoré z jeho prepisov skladieb pre organ do Braillovho písma.
Druhou osobnosťou je Július Nagy, ktorý bol organistom vo farskom Kostole sv.
Mikuláša neuveriteľných 57 rokov a celý
svoj život zasvätil organu,“ hovorí Júlia
Ragačová, riaditeľka Štátneho archívu v
Trnave. Výstava obsahuje aj ďalšie ukážky z fondov Štátneho archívu v Trnave
z rôznych období, ako napríklad kvitan-

Výstava potrvá do 15. septembra 2021.
cie čiže potvrdenia výplat organistom
zo začiatku 19. storočia, zápisy skladieb
Cirkevného hudobného spolku v Trnave
z 18. storočia, či súpisy inventárov farského Kostola sv. Mikuláša z 1. polovice
19. storočia obsahujúce aj sakrálne diela.
Výstavu pripravil Štátny archív v
Trnave v spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovensku a Mgr. art. Stanislavom Šurinom.

dielo výnimočného (nielen) organistu.
„Július Nagy je nepochybne dôležitou
osobnosťou trnavskej chrámovej hudby.
Za organom Baziliky sv. Mikuláša pôsobil ako organista Cirkevného hudobného spolku od ukončenia konzervatória
až do konca svojho života. Aké funkcie v
spolku zastával, akú dlhú mal pracovnú
dobu, za koľko ste si v minulom storočí
mohli zaobstarať organ, či ktoré z nielen trnavských kostolov mu vďačia za
ten svoj? To všetko sa dozviete na prednáške, po ktorej skončení bude o 17.30
Prednáška i komentovaná
h nasledovať komentovaná prehliadka
prehliadka výstavy
V pondelok 13.9.2021 sa o 16.30 h výstavy,“ pozýva Júlia Ragačová.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
uskutoční na pôde Štátneho archívu v
Trnave prednáška Július Nagy - život a
zdroj foto Štátny archív v Trnave
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
žalúzie a doplnky
• Garážové brány
VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV
16-0084

Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

hydinárska farma topoLnica

krmivo pre nosnice rastová a znášková

na predaj:

ROZVOZ
e
Zabezpečím

36-0006

(pri galante)
Ponúka
• 8-15 týždňové Nosnice
• Brojlerové kačice
na výkrm
• Mulard kačice a káčere
na výkrm

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

AKCIOVÉ CENY!
0908 447 006

39-0013 TT01

REZANIE BETÓNU

39-0 TT11

s. r. o.

Predaj PC dosiek
ochrannej značky

OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY
01-0024 TT07

lexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sk

39-0043 TT17

Coburgova 82/A • Trnava 917 02
www.cavojsky.sk • e-mail: cavojsky@cavojsky.sk

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

10.

splátky od 99 €

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček| Možnosť splátok s 0% úrokom
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Problémy so spánkom? Pomôcť môže CBD
porúch. Tie majú často psychologický pôvod.
Insomnia je podľa platformy Harvard Health
Publishing bežná pre viac ako polovicu ľudí s
úzkosťami.
CBD pomáha regulovať náš nervový systém,
a preto tiež pôsobí ako balzam na úzkosti či
iné psychické problémy. Prirodzene, s „pokojom v duši“ sa zvyšuje šanca, že sa človeku
zlepší kvalita spánku. Potvrdzuje to aj niekoľNajčastejšie ide o insomniu alebo nespa- ko štúdií.
vosť, ktorá spôsobuje ťažkosti so zaspávaním,
prejavuje sa prerušovaným spánkom či skorým prebudením. Vniká najmä v stresovom
období, pri nadmernom toku myšlienok alebo
zvýšenej citlivosti na vonkajšie prostredie.
Kvalitný spánok je základným predpokladom telesného a duševného zdravia. Sedem
až desať hodín spánku denne telu dodá potrebnú energiu, posilní imunitu a regeneruje
svalstvo. Zdravý spánok však nie je pre každého samozrejmosťou, spánkovými poruchami
môže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpieť až tretina ľudí na planéte Zem.

Nespavosť je problém, ktorý možno v mnohých prípadoch riešiť prírodným spôsobom,
a tým zmierniť vedľajšie účinky dlhodobého
užívania liekov na spanie. Z niektorých štúdií
vyplýva, že z dlhodobého hľadiska sú nefarmakologické postupy pri boji s nespavosťou
efektívnejšie.
Jedným z týchto prírodných spôsobov je užívanie kanabidiolu (CBD), látky získavanej z
konopy siatej. V súčasnosti sa o účinkoch CBD
v našom tele stále učíme. Mnoho experimentov však preskúmalo jeho nepriame účinky na
náš endokanabinoidný systém (EKS), ktorý v
tele reguluje dôležité funkcie, napríklad náš
nervový či hormonálny systém.
Vzťah medzi CBD a spánkom

Ďalšími príčinami nespavosti môžu byť bolesti. Podľa niekoľkých výskumov CBD pôsobí protizápalovo a dokáže zmierniť bolesť pri
migréne či reume. Vďaka tomu nepriamo reguluje aj náš spánkový cyklus.
Ako CBD vnímajú jeho užívatelia mimo
štúdií? Skúsenosti opisuje Pavol Remiaš z
Bratislavy: „CBD vo forme oleja používam
nepravidelne pred spaním. Účinkuje na mňa
uvoľnením tela, svalov, spomalením dýchania
a asi aj istým nervovým uvoľnením. Opadne
stres a rušivé myšlienky a ľahšie upadnem do
kvalitnejšieho regeneračného spánku.“
Napriek rastúcemu dopytu po CBD, podľa
Mayo Clinic doktori neodporúčajú používať
látky na zlepšenie spánku dlhodobo. Hoci
CBD môže efektívne doplniť či dokonca nahradiť syntetické lieky, najúčinnejší spôsob, akým
nespavosť zmierniť, je odstránenie možných
príčin nespavosti.

V roku 2019 sa výskumníci pre odborné peDávkovanie
riodikum Permanente Journal snažili zistiť, či
CBD dokáže redukovať nespavosť a úzkosti. Zo
Zatiaľ čo pacienti s nespavosťou by mali CBD
72 ľudí 47 pociťovalo úzkosť a 25 malo slabý
spánok. Každý z nich užil 25 miligramov CBD užívať niekoľko hodín pred spaním, tí, ktorí trkaždý deň. Už po prvom mesiaci vyše 79 per- pia nadmernou únavou, ho môžu užiť ráno po
cent z nich zhodnotilo, že pociťujú menej úz- prebudení.
kosti a 67 percent zaznamenalo lepší spánok.
Aby CBD čo najefektívnejšie ovplyvnilo váš
Štúdia z roku 2016 zas hodnotila účinky CBD spánok, odporúča sa pravidelné dávkovanie
na 10 ročné dievča s úzkosťou a post-trauma- vo forme olejov, tinktúr, gélových kapsúl. Optickým stresom. Popri užívaní farmaceutic- timálna dávka závisí od jednotlivca, odporúča
kých liekov CBD pôsobilo ako doplnok, ktorý sa začať s 20 mg denne hodinu pred spánkom.
priniesol okrem poklesu úzkosti zlepšenie Pokiaľ sa efekt nedostaví do dvoch týždňov,
dávku môžete zvýšiť.
kvality a dĺžky spánku.
» red.

5% CBD olej

0

31,5

EUR

10% CBD olej
,90

45

EUR

20% CBD olej
0

63,0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

www.cbdexpert.sk
Ak sa chcete stať predajcom
aj Vy, kontaktujte nás
a získajte zaujímavé
podmienky

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne
aj na predajni.

96-0039 TT22

Vďaka nepriamej stimulácii EKS dokáže
CBD zmierniť aj niektoré príčiny spánkových

Foto: freepik / jcomp

CBDexpert

33-0063

6

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

09-07

na doplnky k oknám!
...sieťky, žalúzie a iné

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY
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Západné Slovensko
86.750
87.350
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
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

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
48.090
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

TRNAVSKÝ DVOR
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Kacacina,
ˇ
Lokše
Cigánska

PIATOK-SOBOTA
živá hudba

a samozrejme
ˇ
BURCIAK
ˇ
NEPANCOVANÝ
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