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Oprava
zatekajúcich
a poškodených
striech - fasád

Čistenie striech a fasád od rias a machu
Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu

0911 150 447
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BEZPEČNOSTNÉ DVEREBEZPEČNOSTNÉ DVERE
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Certifikovanébezpečnostnédvere
za najnižšie ceny vKošiciach!!!

Vhodnéaj do
PÔVODNEJ
zárubne!!!

s montážou s montážou

od

s montážou

Všetky formality

vybavíme za Vás

PENIAZE
NA RUKU!  

ZEEEEEEEEEE
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

tky formality

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA,
VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL
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AJ POŠKODENÝCH AJ NEPOJAZDNÝCH

vykupstarsichvozidiel@gmail.com

0944 414 457

od roku
výroby
1998
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INFOLINKANONSTOP (VYBAVTE SI PÔ I KUAJ CEZMOBIL)

PÔ I
od 18 do 80 rokovvv

0918 709 028

CENTRÁLA:

Feje ova 1, Košice
- pri reštaurácii Stará Sýpka
- vchod priamo z ulice, LTÁ REKLAMA

od 300€ do 20 000€

ahojR
Nové, lepšie pô i ky

66
-0
06
80907 946 25612-ročné skúsenosti

www.cisteniehrobov.sk
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DOVOZ
MONTÁŽ

DOVOZ
PRENÁJOM LEŠENIA

0 889 209

MMOOONTÁŽ

www.lesenie.cz

0,06€
m²/den

Rekonštrukcia bytov, bytové jadrá,

0903 372 483 66
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•PRÁCA NA TRVALÝ PRACOVNÝ POMER
•

0905 744 995
www.studentservis.sk 
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Ok v p í
v aj adl

Hutnícka 22, Košice
www.realplus.sk

1.500€ODMENA
P A

11 • 055/30 1
       

2  izb. HAVANSKÁ UL. /KE - ŤAHANOVCE
OV, 7.p, 51m, loggia, pivnica, čiastoč. rekon., plastové okná, 
plávajúce podlahy, pekný a priestranný, orientácia V-Z
CENA: 108.000 € mobil:  0915 864 533

RD PANSKÝ LES /KE - OKOLIE/ 
10 min od KE, plocha 150m , 4 izby + kuchyňa, 2 x kúpeľňa 
s WC, šatník, tech. miestnosť, garáž, IS: komplet
CENA: dohodou mobil:  0905 261 117

RD KMEŤOVA UL. /KE - STARÉ MESTO/
výmera 120m, 3 izby + kuchyňa, chodba, kúpeľňa+WC, 
sklad, podkrovie, IS: komplet, centrum mesta
CENA: 345.000 € mobil:  0917 969 909

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

0917 56 36 12
0911 60 20 40

• Sídlisko Terasa, Sokolovská 5   |   Po-Pia: 8-17
• Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda   |   Po-Pia: 9-18
   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 370€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge   všetky dvere SKLADOM
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KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
domy  |  byty  |  jadrá

0907 268 305  |  www.samkovci.sk
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remal.kosice@centrum.sk
0905 625 433

Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
Obnova bytov, fasád a nátery striech.
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Volajte na 0907 900 717 a dozviete sa maximálnu

MOYZESOVA 46, KOŠICE 
tel.: +421 903 41 81 30

+421 903 41 81 33
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www.regionpress.sk

www.regionpress.sk

Tel. č. 
0911 917 502 

0911 134 702

Upratovanie domácností, kancelárií, 
spoločenskych hál, bytových vchodov. 

email: roberthimal@gmail.com
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PLATBA v HOTOVOSTI0949 854 569
v Košiciach

ALÚZIE
MARKÍZY
ROLETY

Siete proti hmyzu
Zhŕňovacie dvere

Široký sortiment, rýchle dodávky,
atypické riešenia, 18 - ro rax

0905 644 448 
055/729 8838

FACH, Jantárová 30, Košice
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www.fach.sk, fach.ujlaky@gmail.com
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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu
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údržbárske

PRÁCE0949 707 583

vodoinštalačné a elektroinštalačné práce, obklady, dlažby,
sadrokartónové podhľady a priečky, omietky, maľby,
zateplenie rodinných domov, oporné múry

REKONŠTRUKCIE bytových jadier
STAVBY rodinných domov na kľúč

AKCIA
Bezpečnostné
dvere ZDARMA
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ZEMNÉ a VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM 0905 603 859
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Maľovanie, stierkovanie, sieťkovanie,
omietky, plávajúce podlahy,

drobné stavebné práce ¦ 0909 103 422
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maľby nátery
0903 606 861MALIAR

VETERINÁRNA AMBULANCIA
Košice-Pereš

www.sivet.sk
info@sivet.sk oskoro
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Rekonštrukcie
bytových jadier, 0910 433 877

Likvidácia starého nábytku a spotrebičov za príplatok
Kosenie a upratovanie pozemkov a záhrad  ¦   Výrub stromov

Strihanie živých plotov  ¦   Odvoz odpadu  ¦   0940 375 882
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Elektrické rekonštrukcie v bytových domoch
Údržba a odstraňovanie elektrických porúch
www.jmelektro.sk                      0948 609 910

BYT - BYTOVÉ JADRO
 REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
 KUCHYNSKÉ LINKY  OBKLADY  DLA
 OMIETKY   ELEKTRO REVÍZNE 

SPRÁVY  VODA  KÚRENIE  PLYN
 SADROKARTÓN  KAZETY

www.facebook.com/V.Skrivanek 37
-0
02
5

Po n d e l o k - P i a t o k

9 : 0 0 - 1 7 : 0 0  h o dAMI

P R AC OV N É  O D E VY
montérky, obuv, rukavice

Rooseveltova 24, Košice

0 9 0 4  2 9 6  5 9 5
aneta.dugasova@gmail.com

VÝŠ I V KY  už od 1 ks

tričká, mikiny, uteráky

krstné košieľky
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PVCOkná
a vchodové dvere
Interiérové dvere

Objednávky príjmame
mailom a telefonicky

0905 694 993
drevoplast@drevoplast.eu

www.drevoplast.eu62
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ZÁHRADNÍCTVO

www.zahradnictvo-uhrin.sk0940  234  800

Realizácia okrasných záhradRealizácia okrasných záhrad

Strihanie okrasných drevínStrihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontánBudovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. GardenaAutomatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

Realizácia okrasných záhrad
Montáž robotických kosačiek
Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás
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PLOCHÁ STRECHA  ZELENÁ STRECHA  HYDROIZOLÁCIE
 hydroizolacie.kosice@gmail.com   0 9 0 3  6 5 8  5 8 3

Leto, ktoré bolo (dúfam) aj časom číta-
nia, sa skončilo. Jedna z knižiek, ku kto-
rej som sa už x-tý raz vrátil, bola Orwel-
lova Zvieraca farma. 

„Kto kontroluje minulosť, má pod 
kontrolou budúcnosť. Kto kontroluje súčas-
nosť, má pod kontrolou minulosť.“ Napísal 
v tejto knihe jej autor, Eric Arthur Blair, 
známy pod literárnym pseudonymom 
George Orwell, britský novinár a spisova-
teľ. A autor Orwell k tomu ešte veľavravne
dodáva smutné konštatovanie, že „podľa 
všetkého nič nenaučí niektorých ľudí, že
existuje aj ostatných 99 percent populá-
cie.“ Možno dnes celkom nesedia percentá, 
ale konštatovanie ako také je stále platné,
aj u nás, aj dnes.

V Orwellovej Farme je ustanovený 
nový režim, ktorý sa zo začiatku zdá byť 
skvelý, ale dobré časy netrvajú dlho. Prasa 
Napoleon za pomoci psov, ktorých samo
potajme vycvičilo, prevzalo moc. Napoleon 
používa rôzne metódy demagógie a zviera-
tá si stále viac a viac podmaňuje. Nakoniec 
bez toho, aby si to uvedomili, sa majú hor-
šie ako za predchádzajúcej vlády farmára 
Jonesa. Keď sa  začítate pozornejšie, zistíte,
že sa vám pred očami odohráva temný a 

silný príbeh. Keď skupina hospodárskych 
zvierat vyštve zlomyseľného majiteľa far-
my, zdá sa, že všetko v tomto novom féro-
vom a spravodlivom svete bude čoskoro
dokonalé. Avšak prasatá začnú medzi se-
bou viesť vojnu a nútia ostatné zvieratá, 
aby si zvolili, na čej strane budú stáť.

Orwell varoval, že prehliadať totalitný 
charakter režimu je nielen zbabelé, ale aj 
nebezpečné. Zvieracia farma je preto pre-
plnená odkazmi ako zákazom zhromaž-
dení, kastovaním zvierat, existenciou bo-
jových psov, do zblbnutia bľačiacich ovcí,
vnútornými spormi medzi prascami, nimi
inscenovanými procesmi či vynútenými 
priznaniami. Sú to až mrazivo skutočné ob-
razy.  „Tajomstvo vládnutia spočíva v tom,
ako spojiť vieru vo vlastnú neomylnosť so
schopnosťou učiť sa z minulých chýb.“ Píše 
vo Zvieracej farm
dáva: „Vrcholom
kacírstva je zdrav

Zachovajte s
rozum, vážení č
keď to nie vždy 
A knižky sú vždy
učné. Aj na jeseň.

S pozdravom

Nikdy nepochopia, 
že tu žijú aj „tí ostatní“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

me Orwell a do-
m všetkého 
vý rozum.“
si zdravý 
čitatelia, aj 
je ľahké.
y po-
.
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Páči sa mi

kosicko
na facebooku

Staň sa fanúšikom
stránky a sleduj:

- nové inzeráty
- dôležité info
- tipy na voľný čas
- súťaže, ...
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SIETE PROTI
HMYZU

SERVIS
MONTÁŽÁŽ
DODANIE
OPRAVA

Dôchodcovia a ZŤP, zľavy do 30%
zľava sa vypočíta podľa odberu a množstva, uplatnenie zľavy
je potrebné nahlásiť  vopred pri zameraní technikovi 
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www.qualident.sk

37
-0
00
2-
2

Mojou snahou je vždy zachrániť maximum   
z pôvodného chrupu pacienta, no najväčšiu 
rolu v tom zohráva čas. 
Zbytočné odkladanie ošetrenia ho následne 
komplikuje, predražuje a obmedzuje zubného 
lekára pri výbere riešenia, ktoré by bolo 
najkomfortnejšie z pohľadu pacienta.
Urobte preto ešte dnes správne rozhodnutie 
pre zdravie a krásu svojich zubov.

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ

MDDr. Lenka Budziňáková
Zubná ambulancia a dentálna hygiena

Park Angelinum 2, Košice
055 799 41 03, 0904 299 130

ZUBY NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA

0905 245 995
DODACIA DOBA OD 3 DNÍ

ŽALÚZIE

Košice, Priemyselná 4
www.safiroll .sk
safiroll@safiroll.sk
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drevené interiérové žalúzie
vertikálne textilné žalúzie
retiazkové - ISO systém
vonkajšie rolety - plast, AL
textilné roletky - rôzne typy
slnečné clony na okná
sieťky proti hmyzu
plastové zhrňovacie dvere

šafi-ro
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VÝHODNÉ Z AVY!

S T R E Š N É K R Y T I N Y  - P R E D A J A M O N T Á
O D K V A P O V Ý S Y S T É M - S K L A D O M

37
-0
06
9-
1

Prvotriedne

ZASTÚPENIE NA CELOM 
VÝCHODNOM SLOVENSKU

Seriózny prístup 

Bezplatná

bezplatnú linku 

0800 500 535

Vaše kamenárstvo OKNO, s.r.o. | www.oknosro.sk

Jazerná 1 (Areál Dávid)
040 12 Košice

JESENNÁ AKCIA

impregnácia

ZDARMA
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Vchodové dvere
do rodinných domov

e-mail: bf-trade@bf-trade.sk       www.bf-trade.sk

ZÁRUKA na okná
5 rokov

tradícia15 rokov

- špičkové profily

- s celoobvodovým
   kovaním

Materiály používané pri výrobe:
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Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia

Pri mont

Akcie
sa nekombinujú

V cene je zahrnuté okno vrátane dopravy, demontáže, montáže, úpravy ostenia,
vonkajších a vnútorných parapiet, retiazkových žalúzií ISSO a DPH, likvidácie starých okien.

Brugmann
SALAMANDER

540€
REHAU

730€

Brugmann
SALAMANDER

435€
REHAU

572€

Brugmann
SALAMANDER

570€
REHAU

751€
Brugmann
SALAMANDER

485€
REHAU

638€
AKCIAAKCIA

AKCIA

5-komorový profil:

KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)

tel.:

055/728 87 80 - 1
0905 89 89 81

Najvyššia rada okien

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
Redakcia Košicko
Němcovej 30, Košice
3. poschodie, č.d. B.3.07 
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Máme tu nádhernú jeseň. Podľa dlho-
dobých odhadov by mohla ešte nie-
koľko týždňov vydržať. A to je dobre, 
lebo v záhradách je vari ešte viac prá-
ce, ako na jar.

Popozerajme sa na pivonky, ktoré 
nám koncom jari tak nádherne kvitli. 
Blíži sa čas, kedy ich je treba zrezať tes-
ne nad zemou. Ich listy by mohli byť v 
zime vstupnou bránou pre hubové cho-
roby, a tak netreba riskovať. Ide o dob-
re mrazuvzdorné rastliny, ktoré pod 
zemou zimu bez problémov prečkajú. 
Skoro na jar sa z koreňov začnú na po-
vrch predierať nové výhonky.

Nepríjemnejšou prácou je likvidá-
cia padajúcich lôistov orecha. Aj keď, 
málokto vie, že obsahujú látku juglon. 
Ten patrí medzi najsilnejšie prírodné 
fytotoxické látky. Má fungicídne (ničí 
huby a plesne), insekticídne (ničí/
odpudzuje hmyz) a antibiotické (ničí 
baktérie a vírusy) účinky. Bolo ziste-
né, že má negatívny vplyv na rast a 
vývoj niektorých rastlín (napr. para-
dajky, zemiaky, paprika, hrach, uhor-
ky, špargľa, rebarbora, žerucha siata, 
baklažán, jablone, hrušky, černice, 
čučoriedky, rododendrony, azalky). Aj 
preto je namieste otázka - ako je to teda 
s kompostovaním orechového lístia? V 
pôde sa juglon rozkladá asi dva mesia-
ce, v komposte 2 až 4 týždne. Ak si chce-
me byť absolútne istí, že v komposte už 
nie je juglon, nechajme podrvené listy, 

kôru a vetvičky z orechov kompostovať 
šesť mesiacov. Potom môžeme použiť 
takýto kompost aj na rastliny, ktoré sú  
veľmi citlivé na juglon. Vraví sa, že ak 
nie ste si istí tým, že kompost už môže-
te použiť, vysejte na konci zimy semená 
paradajok do kompostu a pozorujte, či 
vyklíčia. Ak áno, juglon je preč.

V záhrade sa teraz nebudeme sta-
čiť obracať. Zbierame jesenné odrody 
ovocia, dokončujeme presvetľovanie 
kôstkovín a orechov. Vo vinohrade po-
stupne zbierame hrozno skorších muš-
tových a neskorých stolových odrôd. 
Do konca mesiaca ešte môžeme sadiť 
jahody. Kkoncom septembra môžeme 
začať s vysádzaním ríbezlí, egrešov a 
malín a súčasne začíname s prípravou 
jám a kolov na novú ovocnú výsadbu. 
Jamy by sa mali asi mesiac „vetrať“.

V záhrade je práce vyše hlavy

» red

PONUKA PRIAMO OD VÝROBCU
Volajte: +421 940 60 20 20 � slovensko@budmat.com

VÝROBCA STREŠNÝCH KRYTÍN

REVOLÚCIA NA STRECHE

Odolná a spoľahlivá
Švédska a nemecká oceľ
Ocenená zlatou medailou
30-ročné skúsenosti

Odborné poradenstvo
Zameranie
Cenová ponuka

GRÁTIS
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Predaj a rozvoz po celej SR
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16. septembra 1848   
slovenskí národovci pod vedením Štúrov-
cov založili vo Viedni prvú Slovenskú ná-
rodnú radu, ako najvyšší politický a vojen-
ský orgán Slovenska

Výročia a udalosti

Páči sa mi

kosicko
na facebooku

Staň sa fanúšikom
stránky a sleduj:

- nové inzeráty
- dôležité info
- tipy na voľný čas
- súťaže, ...
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Po.-Pia.:  8 -17
So.:          8 -14

www.zahradnictvokak.sk
 zahradnictvo@zahradnictvoKaK.sk

ZÁHRADNÍCTVO KaK

!  E-SHOP  !
/ Záhradníctvo KaK0910 905 293

055-6950 229

... všetko pre Vašu záhradu ...

... už 27 rokov

sme tu pre Vás ROZHANOVCE Školská 2
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INZERCIA

KOŠICKO

kosicko@regionpress.sk

Redakcia: Němcovej 30 
KOŠICE

Každý týždeň: 
Košice I, Džungľa, Košice I, Sever, 
Košice I, Sídlisko Ťahanovce, Ko-
šice I, Staré Mesto, Košice I, Ťaha-
novce, Košice II, Myslava, Košice II, 
Pereš, Košice II, Sídlisko KVP, Koši-
ce II, Šaca, Košice II, Západ, Košice 
III, Dargovských hrdinov, Košice III, 
Košická Nová Ves, Košice IV, Bar-
ca, Košice IV, Juh, Košice IV, Nad 
jazerom, Košice IV, Vyšné Opátske 

Mgr. Alžbeta Hadariová 0905 338 873
Ing. Renáta Sakslová  0907 779 017
Mgr.Monika Nigutová  0907 779 011

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

KOŠICE
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

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

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

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

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

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

DISTRIBÚCIA (83.740 domácností)
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Kováčska 63, 040 01 Košice, kosice@dachmann.sk

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ A HLINÍKOVÉ

OKNÁ
SERVIS A OPRAVA OKIEN

ZĽAVA -45%

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

46
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SEPTEMBER

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10.  Oleg

11.  Bystrík

12.  Mária, 
 Marlena
13.  Ctibor 

14.  Ľudomil

15.  Jolana

16.  Ľudmila

17.  Olympia

18.  Eugénia

19.  Konštantín
20.  Ľuboslav,   

 Ľuboslava

21.  Matúš

22.  Móric

23.  Zdenka

24.  Ľuboš, Ľubor

25.  Vladislav,   

 Vladislava

26.  Edita
27.  Cyprián

28.  Václav

29.  Michal, 

 Michaela

30.  Jarolím
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PLASTOVÉ OKNÁ

Dôchodcovia a ZŤP,  ZĽAVY do 30% ZĽAVY
do 30%

zľava sa vypočíta podľa odberu a množstva, uplatnenie zľavy je potrebné nahlásiť vopred pri zameraní technikovi

Dôchodcovia a ZŤP
zľava sa vypočíta podľa
odberu a množstva,
uplatnenie zľavy je
potrebné nahlásiť vopred
pri zameraní technikovi

0919 204 754
samoplussro@gmail.com

0919 204 754
samoplussro@gmail.com

www.samoplus.sk

SIETE PROTI
HMYZU

ŽALÚZIE

SKLADNÁ 1 / ČAŇA
1. POSCHODIE, STARÉ NÁKUPNÉ STREDISKO NAD TESCOM

www.samoplus.sk
plus

ceny sú bez DPH

VÝSPRAVKY / ODVOZ ODPADU
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Pôvod jabloní sa  predpokladá do 
Strednej Ázii, odkiaľ sa v staroveku 
Hodvábnou cestou postupne rozšírili 
do Európy a postupne do celého sveta. 
Aj k nám sa tak dostalo ovocie, kto-
ré má až obdivuhodné schopnosti a 
účinky na naše zdravie.

Dnes vo svete existuje viac ako 20 000 
rôznych odrôd jabĺk. Jablká obsahujú 
veľa vitamínov. Vitamín C, ktorý je silný 
antioxidant a podporuje imunitný sys-
tém človeka. Hoci v menšom množstve, 
jablká obsahujú i vitamíny B komplexu 
(hlavne B1, B2 a B6), ktoré sú dôležité pre 
podporu nervového systému a červených 
krviniek.

Taktiež sa v jablkách nachádzajú mi-
nerálne látky ako horčík, vápnik a draslík. 
Jablká sú ovocie veľmi bohaté na vlákni-
nu - pektín, ktorý má funkciu prebiotika, 
keďže je v hrubom čreve je konzumovaný 
dobrými črevnými baktériami. Taktiež 
spomaľuje trávenie, čo podporuje rýchly 
pocit sýtosti a tým, že do seba absorbuje 
vodu, normalizuje stolicu a pomáha pri 
hnačkách i zápche. Pektín taktiež absor-
buje žlčové soli v črevách, ktoré tvoria jed-
nu zo základných zložiek, z ktorých sa v 
tele tvorí cholesterol, čím znižujú hladiny 
cholesterolu v tele.

Jablká obsahujú i flavonoidy, ktoré sú 
silné antioxidanty, môžu znižovať krvný 
tlak a tým pomáhať predchádzať srdco-
vým chorobám, pomáhajú ochraňovať 
stenu ciev a znižovať LDL (zlý) cholesterol. 

Jablká sú síce bohaté na cukry ako 
glukóza a sacharóza, ale najmä na fruk-
tózu, ktorá sa vstrebáva pomalšie, čím 
pomáha udržať stálu hladinu cukru v 
krvi, a preto sú jvhodné na konzumáciu 
pre diabetikov. Jablká sú naopak chudob-
né na tuk, bielkoviny a sodík.

Viac ako polovica vlákniny a flavo-
noidov sa nachádza v šupke a tesne pod 
šupkou jabĺk, preto je dobré jablká jesť 
neošúpané.

Jablká by sme mali skladovať na 
chladnom mieste, nie na priamom sln-
ku, keďže v izbovej teplote dozrievajú až 
8-krát rýchlejšie. Je najlepšie ich sklado-
vať oddelene od ostatných druhov ovocia 
a zeleniny, pretože vylučujú etylén, ktorý 
by spôsobil, že iné druhy ovocia a zeleni-
ny by zreli rýchlejšie.

Najlepšiu chuť, vôňu aj štruktúru majú 
naše jablká na jeseň – kedy prirodzene do-
zrievajú. Kupované jablká bývajú chemic-
ky ošetrené, a preto je odporúčané pred 
konzumáciou ich dôkladne umyť.

Zázrak menom jablko

» MUDr. Natália Šranková
Odbor podpory zdravia RÚVZ BA

12. septembra 1888   
sa narodil Maurice Chevalier, francúzsky 
herec a šansoniér († 1972)

Výročia a udalosti

Páči sa mi

kosicko
na facebooku

Staň sa fanúšikom
stránky a sleduj:

- nové inzeráty
- dôležité info
- tipy na voľný čas
- súťaže, ...
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CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45,90
EUR 63,00

EUR

31,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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CBD ako prevencia pred Parkinsonom
Pomenoval ju fyzik James Parkinson v roku 

1817, no poznali ju už staroveké civilizácie 
Parkinsonova choroba je porucha centrálnej 
nervovej sústavy, po Alzheimerovej demencii 
treťou najčastejšou neurodegeneratívnou cho-
robou. Podľa organizácie Parkinson’s Founda-
tion ňou trpí viac ako 10 miliónov ľudí, prie-
merne ochorenie nastupuje od 60 rokov.

Ide o chronickú chorobu bez presne stanove-
nej liečby. Z tohto dôvodu sa pacientom otvára 
možnosť experimentovania. Jednou z metód 
môže byť CBD, látka získavaná z konopy siatej, 
ktorú v Číne používali ako liečivo už stáročia 
pred našim letopočtom.

Dopamín a jeho nedostatok

V centrálnej nervovej sústave fungujú           
neurotransmitery, ktoré naprieč organizmom 
prenášajú elektrické správy. K neurotransmit-
terom patrí aj chemická látka dopamín, bežne 
sa jej hovorí aj hormón šťastia. Dopamín nás 
motivuje k činnosti a má pozitívny vplyv na 
naše emócie. Koordinuje našu svalovú funk-
ciu, vďaka čomu sa môžeme bez problémov 
pohybovať.

Pri Parkinsonovej chorobe však telo postu-
pom času stráca bunky, ktoré látku produkujú. 
Choroba sa prejavuje trasením rúk v pokoji, 
stuhnutosťou trupu, zlou rovnováhou či spo-
malenosťou pohybov. Vo vážnejších prípadoch 
dochádza k ťažkostiam pri vykonávaní jedno-
duchých motorických úloh. Nastávajú tiež psy-
chické zmeny ako depresia či úzkosť, v koneč-
nom štádiu aj demencia.

  Liečba: CBD ako doplnok

V súčasnosti je Parkinson nevyliečiteľný, no 
je možné stlmiť jeho príznaky. Každodennými 
aktivitami sa stáva pravidelný pohyb a dostatok 
príjmu vitamínov, pomáha tiež relaxácia svalov 
či dychový tréning.  

Okrem toho však mnohí pacienti musia siah-
nuť po liekoch, ktoré v tele dopamín priamo 
nahrádzajú. Syntetické liečivá môžu efektívne 
doplniť produkty obsahujúce CBD. Hoci je po-
trebný širší výskum účinkov CBD na Parkin-
sona, viaceré štúdie naznačujú, že kanabidiol 
pacientom dokáže pomôcť.

Častým príznakom Parkinsona je chvenie rúk 
v pokoji. Paradoxne, bežne používané lieky, 
môže tento symptóm zhoršiť a spôsobiť poruchu 
pohyblivosti hladkého svalstva,          takzvanú 
dyskinézu. Medzi vedľajšie účinky dlhodobého 
užívania klasických liekov proti Parkinsonovi 
patrí nepokoj, úzkosť či nevoľnosť.

Podľa výskumu z roku 1986 vykonaného pre 
International Journal of Neuroscience, môže 
tieto vedľajšie účinky zmierniť práve CBD. Štú-
die sa zúčastnilo päť pacientov s Parkinsonom, 

ktorí popri štandardnej liečbe užívali CBD počas 
šiestich týždňov. Dávkovanie sa postupne zvy-
šovalo zo 100 na 600 miligramov. So zvýšenými 
dávkami vedci zaznamenali zlepšenie pohybu z 
20 na 50 percent.  

Pozitívne skúsenosti pacientov spomína tiež 
predsedníčka Spoločnosti Parkinson Slovensko 
Katarína Félixová: „Jeden z pacientov CBD faj-
čil cez vaporizér. Cítil sa dobre, dokonca na istý 
čas nepotreboval lieky. Vrátil sa k nim asi po pol 
roku.“

Symptómom Parkinsona sú tiež psychózy, 
ktoré menia spôsob vnímania a môžu spôsobiť 
halucinácie. Výskum z roku 2008 pre britský 
Journal of psychopharmacology pozoroval efek-
ty CBD na šiestich pacientov, ktorí počas jedné-
ho mesiaca popri bežnej liečbe užívali 150 mi-
ligramov CBD denne. Výsledky dokázali značný 
pokles psychózy, pričom neboli zaznamenané 
nežiadúce vedľajšie účinky.

V minulom článku sme písali o fungovaní en-
dokanabinoidného systému. Keďže CBD tento 
systém stimuluje, látka pôsobí protizápalovo, 
podporuje imunitné reakcie a udržuje v tele 
rovnováhu. Dokáže preto priebeh Parkinsona 
spomaliť a pôsobiť tak ako prevencia proti zhor-
šeniu choroby.

CBD je však stále v sfére medicíny novinka a 
vedcom chýba dostatok informácií na vytvorenie 
presných záverov. „Budú CBD predpisovať leká-
ri? Dokáže sám pacient korigovať dávku? Zatiaľ 
sa nedá sa odhadnúť, do kedy budú stačiť tie naj-
nižšie dávky,“ hovorí Katarína Félixová.     » red.

Foto: freepik / jcomp
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Nemecká pracovná zmuva 
Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko potrebné  pre prácu
Možnosť turnusov I Ubytovanie zabezpečené 

Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky,  preplácané sviatky

PODĽA KVALIFIKÁCIE

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

BRAVČOVÁ PORÁŽKA 
 V NEMECKU

+421 944 995 400

13€ - 15€
BRUTTO NA HODINU
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VP C, E•èiastoèná znalosś maïarského
jazyka•mesiac zaúèania v sídle firmy
v Malackách•mzda 1800 - 2000 EUR•
nástup možný ihneï

Firma TOIFL Slovakia Transport, s.r.o. Malacky
prijme do pracovného pomeru

na cisternové vozidlá
a špeciálne vozidlo Silostavaè

0905 552 150•toiflslovakia@gmail.com

VODIÈ MKD

» Kúpim motocykle 
Jawa/ CZ/ Babett a/ 
Stadion/ Simson aj iné 
0949371361
» Odkúpim továrenský 
traktor alebo malo-
traktor, aj v zlom sta-
ve alebo nepojazdný. 
0949350195
» KÚPIM VETERÁNY: Autá, 
Motorky, Traktory, Sta-
biláky. Tel. 0944212081

» Kúpim 2- 3 izb byt. 
Súrne. Hotovosť. 
0910652053

» Predám 2 sklenené 
50l demižóny v Jasove. 
0556259222

» Kúpim starú zváračku 
ks-200 250 350 aj bez 
káblov 0944634153

» Ponúkam vernú lásku 
a pekný vzťah žene do 
38r. 0911562156
» Sympatický 49 ročný 
muž hľadá ženu dis-
krétne 0902384020

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

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

Príklad:
RP KE 12 Predám kočík,
0987 654 321

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
Službu PlatbaMobilom.sk 
technicky zabezpečuje ELET, 
s.r.o.
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále ponuky aj pre mužov!
14-dňo y, r ť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIEBLIŽŠIE INFORMÁCIE
 NA BEZPLATNEJ LINKE: NA BEZPLATNEJ LINKE:  

0800 500 0910800 500 091

MZDY  MZDY  OD 900 € OD 900 € 
DO 1300 €DO 1300 € / MESAČNE / MESAČNE

NEMECKO

+421 944 995 400

1.500 € NETTO

POMOCNÁ SILA 
V DOMÁCNOSTI

UBYTOVANIE ZDARMA - MOŽNOSŤ TURNUSOV

Slovenská rodina v Nemecku hľadá ženu
na pomoc pri zabezpečovaní bežných denných
činností ako príprava jedál, upratovacie práce,

starostlivosť o domácich miláčikov a pod.
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