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AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»KÚPIM STARÉ MOTORKY,-
DIELY,DOKLADY,MOPEDY,BA-
BETU,0940100473

BYTY - PRENÁJOM...4

DOMY - PREDAJ...5

POZEMKY - PREDAJ...6

REALITY INÉ...7
»Kúpim 2i/3i v TN a okolí do 
100 000€ v hotovosti, 0951 
677 592

STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10
»Vykupujeme Hovädzie 
kože. Po kože si aj príde-
me,0907502077

HOBBY A ŠPORT...11

RÔZNE PREDAJ...13

RÔZNE INÉ...14

ZOZNAMKA...16
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181
»Ponúkam lásku žene 
0908655130

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TN medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP TN 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 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, TN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    
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Napíšte nám: trenciansko@regionpress.sk
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riadková
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TN medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP TN 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 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, TN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

20. októbra 1740   
nastúpila na trón Mária Terézia, rakúsko-uhorská cisárovná, „Mat-
ka Európy“.

Výročia a udalosti

19. októbra 1984   
príslušníci poľského Ministerstva vnútra 
prezlečení za milicionárov prepadli, uniesli 
a pravdepodobne ten istý večer aj zabili 
poľského kňaza Solidarity Jerzyho Po-
piełuszku (* 1947).

Výročia a udalosti
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VIZITKY
0905 915 036, 0907 673 926
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www.facebook.com/cbdexpert.sk

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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Pomôže CBD aj pri skleróze multiplex?
Sklerózu multiplex volajú chorobou ti-

sícich tvárí. Ako môže pomôcť CBD?

Látka CBD, čiže kanabidiol, získavaná z 
konopy siatej, ovplyvňuje nervovú sústavu. 
Nie je však psychoaktívna, harmonicky pô-
sobí na takzvaný endokanabinoidný systém 
(EKS), ktorý nám príroda „nainštalovala“ do 
tiel. Ako sme písali v predošlých článkoch, 
CBD môže uľahčiť pacientom s Parkinso-
nom či epilepsiou. Keďže CBD vplýva aj na 
imunitný systém, vedci začali skúmať jeho 
vplyv na autoimunitné ochorenia, medzi 
ktoré patrí aj skleróza multiplex.

Organizmus sám sebe nepriateľom

Základnou vlastnosťou imunitného sys-
tému je schopnosť rozlíšiť vlastné bunky 
od cudzích. Princíp je jednoduchý: vlastné 
bunky telo toleruje, cudzie likviduje. Nieke-
dy však dôjde k poruche a imunitný systém 
začne vo veľkej miere reagovať proti vlast-
ným bunkám.

Takto vznikajú autoimunitné alebo auto-
agresívne ochorenia, ktorých je viac ako 80 
druhov. Tieto chronické diagnózy postihujú 
približne päť percent populácie.

Známou autoimunitnou chorobou je roz-
trúsená skleróza alebo skleróza multiplex 
(SM). Pre pestré príznaky ju volajú aj choro-
bou tisícich tvárí. Na svete ňou trpí približne 
dva a pol milióna ľudí a vo výraznej väčšine 
sú to ženy. Ide o zápalové ochorenie cen-
trálneho nervového systému, ktoré spôso-
buje stratu obalu okolo nervových vlákien, 
myelínu. Ten telo využíva na rýchly prenos 

elektrických impulzov pozdĺž nervových 
buniek. Ak je myelín poškodený, impulzy sa 
spomalia.

Príčina SM je dodnes neznáma, môže za 
ňou stáť genetika no aj vplyv vonkajšieho 
prostredia. Jej príznaky taktiež nie je vždy 
ľahké rozpoznať, pretože sú veľmi pestré. 
Najčastejšie ju však charakterizujú ťažkosti s 
rovnováhou či výslovnosťou, dvojité videnie 
alebo ochrnutie tvárového nervu. Pridružu-
je sa tiež tŕpnutie v tvári či končatinách.

Bohužiaľ, SM je dodnes stále nevyliečiteľ-
ná choroba. Napriek tomu však vedci nachá-
dzajú nové spôsoby, ako jej priebeh uľahčiť. 
Prírodným doplnkom k liekom môže byť aj 
CBD, ktorého výhodou je, že nespôsobuje 
výrazné vedľajšie účinky.

CBD a skleróza multiplex

Endokanabinoidný systém v ľudskom sa 
podieľa na regulovaní množstva biologic-
kých procesov, vrátane imunitného. Kana-
bidiol dokáže nepriamo ovplyvniť určité 
receptory tohto systému a tak okrem iného 
potlačiť aj prehnanú imunitnú odpoveď a 
pôsobiť protizápalovo.

Článok z roku 2018 pre vedecký žurnál 
Frontiers in Neurology uvádza, že chronic-
ký zápal a zvýšená aktivita blúdivého nervu 
často stoja za únavou, ktorú pacienti so SM 
pociťujú. CBD môže podľa výskumov zní-
žiť bolesti súvisiace so zápalom, obmedziť 
užívanie opiátov a pomôcť pri nadmernej 
únave.

Okrem toho tiež CBD spomaľuje produk-

ciu T-buniek. Tieto biele krvinky zodpoveda-
jú za bunkovú imunitu tým, že likvidujú cu-
dzorodé či nádorové bunky. Keď človek trpí 
SM, T-bunky začnú napádať myelínový obal 
na nervových bunkách, čím pacienti strá-
cajú kontrolu nad svojimi svalmi. Problém 
môže čiastočne vyriešiť oslabenie T-buniek. 
Štúdia na zvieratách pre British Journal of 
Pharmacology z roku 2011 potvrdila, že CBD 
brzdí prílišné rozmnožovanie T-buniek, a 
tak spomaľuje postup ochorenia.

Nie všetky produkty obsahujúce CBD sú 
však rovnaké. Pri nákupe preto nezabudnite 
skontrolovať kvalitu produktov. Dôležité sú 
certifikáty o analýze, ktorá potvrdzuje, že 
výrobok bol testovaný v laboratóriu na čis-
totu a bezpečnosť.

Keďže pre SM je nevhodný nadmerný prí-
sun cukru, vyhnite sa CBD vo forme gumo-
vých cukríkov. Lepšou alternatívou sú naprí-
klad oleje, tinktúry či kapsule. » red.

Foto: freepik / jcomp
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16. októbra 1793    
Mária Antoinetta, manželka Ľudovíta XVI. 
bola počas Francúzskej revolúcie sťatá. 

Výročia a udalosti

Mnohí, ktorí vykurujú plynom či elek-
trickou energiu, pri informáciách o 
rastúcich cenách zvažujú aj dodatoč-
né kúrenie pomocou kachlí či krbo-
vých kachlí.

V zásade nejde technologicky o veľ-
ký rozdiel, krbové kachle ponúkajú 
pohľad na oheň, klasické nie. Rozdiel 
medzi pecou a krbovými kachľami je 
v možnosti sledovať plamene. Krbové 
kachle majú presklené dvierka, kdežto 
pece nie. Sú samostatne stojace. Kúrte 
v nich výhradne drevenými briketami 
alebo ekobriketami. 

Ale to sa už predbiehame. Pripojiť 
kachle na starý, roky nepoužívaný ko-
mín môže byť cesta do pekla. Preto je 
najlepšie, ak si na stránke Komory ko-
minárov Slovenska https://www.kks-
-sr.sk/ najskôr vyhľadáte „svojho komi-
nára“ a požiadate ho o revíziu komína. 
On usúdi, či môžete komín pripojiť do 
prevádzky, alebo až po splnení akých 
jeho úprav. A on vám vydá doklad o 
revízii komína pre poisťovňu, ak by 
nebodaj...

Ideálne využitie krbových kachlí 
je na chalupe, stavbe, ale aj v domoch 
ako doplnok ústredného kúrenia. Ce-
nový rozdiel krbových kachlí sa odrá-
ža v kvalite. Lacnejšie verzie krbových 
kachlí majú menej kvalitnú vnútornú 
úpravu, čo znižuje ich životnosť. Pri 

drahších typoch je vďaka kvalitnejšej 
úprave životnosť dlhšia.

Najdôležitejší parameter palivo-
vého dreva je vlhkosť. Čerstvo spílené 
drevo obsahuje 50 – 60 percent vody. 
Čím viac vody drevo obsahuje, tým 
viac energie je pri horení potrebné na 
jej odparenie a tým menej energie sa 
premení na využiteľné teplo. Vysuše-
né drevo je niekoľkokrát výhrevnejšie 
ako čerstvé. To v praxi znamená, že 
drevo by ste pred spálením mali nechať 
schnúť asi dva roky

Pri zakladaní ohňa sa drevo najlep-
šie rozhorí vtedy, keď k nemu priteká 
vzduch zo všetkých strán. Papier po-
užívajte pri rozkurovaní čo najmenej, 
pretože z neho ostáva veľa popola. Od 
pevného podpaľovača, ktorý horí viac 
ako 5 minút, sa oveľa ľahšie zapália 
triesky a od nich polená. 

Uvažujete o výrobe tepla 
z tuhého paliva?

» red
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ŽELEZO       FAREBNÉ KOVY       SKLO       PAPIER
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

od pondelka 18. 10 .

379

-32%
cena za 1 kg

Kuracie 
prsné rezne 

Jacobs 
Krönung
• mletá káva

399

-50%

(1 kg = 7,98)

500 g

399

-16%
cena za 1 kg

• bez kost�, v celku

119

-45%
cena za 1 kg

049

-28%
cena za 100 g

349

Supercena
1 kg balenie

• hovädzie a bravčové

309

-34%
cena za 1 kg

• bez kost�, v celku

• rôzne druhy

029

-30%

(100 g = 0,19)

150 g
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• var�ý typ B - pr�lohové
• neprané

319

Supercena

10 kg

Hubert 

• blanc/rosé

399

-37%
0,75 l

139

-50%
cena za 1 kg

0

150 g 089

-47%
150 g

399

-27%
600 g

0

-22%
120 g

• kávové kapsuly 
• rôzne druhy

3

-35%
8/16 kapsúl

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

trenciansko@regionpress.sk
0905 915 036, 0907 673 926 WWW.REGIONPRESS.SK

17. októbra 1931    
Al Capone bol usvedčený z krátenia daní.

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Beckove a okolí

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

M U LT I F O K Á L N E
O K U L I A R OV É   S K L Á

40%
MERANIE ZRAKU ZADARMO

OD FIX  

DUBNICA NAD VÁHOM

  OPTIKADROPTIK       DR.OPTIK_SK            0917 027 571          WWW.DROPTIC.SK  
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hľadáme šikovnú/ého kolegyňu/u 
na čistenie a krájanie zeleniny

KEBABIZÒA - Príprava zeleniny 

Práca na dohodu, cca 3-4 hod. 4,13€/brutto hod.
Kontaktná osoba: Adriana Hradilová 

tel.: 0948 853 377, hradilova@kebabizna.sk
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Dubnici nad Váhom

0948 219 522 •  radovan.gubany@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď. POS nutný!
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
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Hľadáme na VPP 
šikovného manažéra / manažérku 

so schopnosťou technického myslenia.

Naša firma sa zaoberá čistením 

vykurovacích sústav.

Super zaujímavú províziu, finančné ohodnotenie 

a podrobné vysvetlenie poskytneme pri osobnom stretnutí.

Tel.: 0905 66 88 18
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Dve slová, ktoré v rozhlasovom vysielaní 
iba tak, akoby mimochodom, povedala 
herečka, pani Bára Munzarová. Dve slo-
vá, ktoré mi vŕtali v hlave celý nasledujú-
ci sviatočný deň.

O pokore som písal na väčšej ploche už 
začiatkom roka. Pokora je jednou zo sied-
mich cností, je to slobodné, nie vynútené 
uvedomovanie si vlastnej nedokonalosti 
pred nejakou vyššou existenciou. Opakom 
pokory je pýcha, ktorá patrí medzi sedem 
hlavných hriechov. Pripomínam najmä 
mocným tohto nášho geograficky malého 
slovenského sveta. Najmä tým, ktorí argu-
mentujú tradičnými hodnotami viery iba 
keď sa im to osobne a mocensky hodí. Takže, 
ešte raz, opak pokory, pýcha, je hriech!

Poctivosť alebo pravdivosť je súčasťou 
morálneho charakteru, ktorý odráža pozitív-
ne a ctnostné vlastnosti. Napríklad hodno-
tová a názorová integrita, pravdivosť, pria-
mosť, vrátane priamosti správania sa, ako 
aj absencia klamstva, podvádzania, krádeží 
či manipulovania. Úprimnosť tiež znamená 
byť spravodlivý. A vonkoncom nie sebecký.

Tak si tie dva výrazy spojme a máme tu 
pokornú poctivosť. Niečo, čo sa vidí a vníma 
u nás iba vzácne, zriedka, málokedy. Skôr 
naopak, sme svedkami pyšných lží. A to 
nehovorím iba o politike, vonkoncom nie. 

Tá je iba obrazom nás. Našich hodnôt, náš-
ho správania sa, myslenia, nášho spôsobu 
života. Samozrejme, myslené väčšinovo. 
Presne tak, ako to napokon vždy dopadá vo 
voľbách, tiež väčšinovo.

O pyšné lži sa potkýnam na každom kro-
ku. Firma, v ktorej človek prežil pracovne 
polovicu života, oslavuje svoje výročie a na 
pódiu idú fotografie ľudí, ktorí v nej praco-
vali. Publikum tlieska. Ide aj fotka človeka, 
ktorého firma vyhodila v preddôchodkovom 
veku a on sa z toho utrápil k smrti. A prí-
tomní tlieskajú. Dosť hnus. Istý bývalý člen 
vedenia inej firmy vyčíta bývalému vedeniu 
firmy nedostatky. Bol jeho súčasťou, jeho 
súdny spor sa ešte vedie. A riešia sa aj škody, 
spôsobené ním. On však rozrýva firemnú at-
mosféru, podráža nové vedenie a seba a svo-
je chyby taktne obchádza. Hovorí o farizej-
stve nových, ktorí zamlčujú minulosť. Fuj.

Preto ma zaujali slová o pokornej poc-
tivosti. A preto sa k nim stále 
vraciam. A preto tiež viem, že 
svet, aj ten náš, je taký preto, 
lebo tie dve slová sme poslali 
do vyhnanstva. Lebo mno-
hým z nás to bez nich ide 
akosi ľahšie.

Pekný týždeň, 
milí čitatelia

Pokorná poctivosť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Oslava dušičiek sa odvíja od sláv-
nosti (sviatku) Všetkých svätých 
, ktorý pripadá na 1. novembra. V 
noci z 31. októbra na 1. novembra 
oslavovali Kelti koniec leta a nový 
rok, sviatok Samhain. 

Samhain bol podľa keltskej tradície 
časom, kedy sa duša zosnulých vra-
cia domov a ich príbuzní im svetlami 
z vydlabanej repy pomáhajú na ceste 
do podsvetia . Na ochranu pred zlými 
duchmi sa ľudia prezliekali do handier 
a maľovali si tváre. Sviatku Samhain je 
svojou podstatou a znakmi najviac po-
dobný Halloween slávený večer 31. ok-
tóbra. Historickým predchodcom kres-
ťanských dušičiek boli u pohanských 
Slovanov ritualizované oslavy či hosti-
ny, konané priamo na pohrebiskách na 
počesť zosnulých predkov.

S ohľadom na fakt, že Kelti a ná-
sledne Slovania osídlili Strednú Eu-
rópu a ich kultúry sa tu prelínali, sa 
predpokladá, že sviatok Samhain bol 
oslavovaný i na historickom území 
dnešnej území SR.

Pamiatku verných zomrelých za-
viedol roku 998 opát z Cluny , sv. Odilo 
(† 1048 ), ktorý sa snažil pokresťančiť 
pohanskú tradíciu . Z Cluny sa sláve-
nie rozšírilo po všetkých benediktín-
skych kláštoroch. V Ríme sa pamiatka 
2. novembra začala sláviť vo 13. storočí 
.V 15. storočí v Aragónsku začali v ten-
to deň dominikánski kňazi sláviť tri 

omše, tento zvyk potvrdil pápež Bene-
dikt XIV. (1748) a rozšíril pre všetkých 
kňazov v Španielsku Portugalsku a 
Latinskej Amerike . V roku 1915 dovolil 
Benedikt XV. slúžiť tri omše všetkým 
kňazom (jednu na úmysel pápeža, jed-
nu za duše v očistci, jednu za iný úmy-
sel). V tejto dobe sa na Dušičky organi-
zovali sprievody na cintoríny, zdobili 
sa hroby atď.

Ďalším zvykom bolo rozdávanie 
jedla chudobným s prosbou o ich mod-
litby za pokoj duše. Najčastejšie sa 
rozdával čerstvo upečený chlieb alebo 
menšie bochníčky tzv. duše alebo du-
šičky. Ďalšou tradíciou bolo pečenie 
tradičného pečiva – žemlí v tvare hná-
tov, položených do tvaru kríža, ktoré sa 
zvykli nazývať aj ako „kosti svätých“. 
1. novembra a  2. novembra sa pieklo aj 
štvorhranné pečivo plnené makom či 
džemom, pričom sa zvyklo prezývať aj 
„dušičkami.“

Blíži sa jeden z najtradičnejších sviatkov

» red

Inzercia

0905 915 036, 0907 673 926
22. októbra 1978    
pápež Ján Pavol II. bol oficiálne uvedený 
do úradu pápeža.

Výročia a udalosti
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Stavbári
   a lešenári pozor!

Volajte:+421 948 672 122
+421 907 780 698

www.alukogroup.com/nabor
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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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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU


