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LA GOGO 1 LA GOGO 2

Teljeskörű fogászati szakrendelő
Dr. Deák Henrietta
Egyszerű, gyors, fájdalommentes

(Opel)

(nábytok Halász)

Po - Pia: 09:00 - 18:00
So: 08:30 - 17:00, Ne: zatvorené

Po - So: 09:00 - 19:00, Ne: zatvorené

Kedvezményesebb ár,
mint Szlovákiában
Ingyenes állapotfelmérés

Textil, cipők, házi kellékek, játékok legjobb árak DS-ben
utána

KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158

utána

Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby

Cím: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 52/A. 1.emelet/6.

(Árkádtól 5 perc sétára)
07-0029

Tel. szám: +36-30/60-99-252
www.colordent.hu, info@colordent.hu

STRECHYNA KĽÚČ

P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis

4,90 €/m

2

sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Cenové ponuky ZDARMA

Ponúkame poistenie:

www.strecha.ws

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

PÍLA PADÁŇ
FŰRÉSZTELEP
- hranoly
- dosky
- tatranský proﬁl
- krbové drevo
- strešné laty
- piliny

Predajňa
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10
(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343
e-mail: kamenoprodukt@gmail.com

Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

e-mail: Leporis@nextra.sk
BJOÏ

07-0017

Andics Eugen, Padáň 33
mobil: 0905 784 672
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Bio BATATA (sladké zemiaky) priamo od pestovateľa
Tel.. 0940 734 778
édesburgonya egyenesen a termelótól 2,5 Euro/kg

tel./fax: 031/55 986 89
mobil: 0905 387 343
e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

07-0002

0905 746 124
09

07-0001

ARRI s.r.o.

Výročia a udalosti
Česko-slovenská národná rada vyhlásila vznik Česko-slovenskej
republiky na severných územiach Rakúsko-Uhorska

28. októbra 1918

07-0076

od

Bezkonkurenčné ceny!

„Semmi sem olyan hatalmas, mint a mosoly ereje!“

26. rokov na trhu

Ha ön is hasonló esztétikai problémákkal küzd,
forduljon hozzánk bizalommal!

plechy a škridle

07-0049

előtte
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07-0007

előtte

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY
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0907 779 019

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (33.080 domácností)
párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé
Blahovo, Čiližská Radvaň, Dolný
Štál, Gabčíkovo, Jahodná, Malé
Dvorníky, Ohrady, Okoč, Opatovský Sokolec, Veľké Dvorníky, Veľký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň,
Dunajský Klátov, Jurová, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany,
Kútniky, Lúč na Ostrove, Medveďov, Povoda, Topoľníky, Trhová
Hradská, Trstená na Ostrove
nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkovce, Holice, Horný Bar, Štvrtok na
Ostrove, Trnávka, Veľká Paka,
Zlaté Klasy, Malé Blahovo, Gabčíkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov,
Lehnice, Michal na Ostrove, Orechová Potôň, Rohovce, Šamorín,
Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vydrany, Dunajská Streda

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

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

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
uskutočnil sa prvý let Česko-slovenských aerolínií na trase Praha
– Bratislava

75-90

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Šamoríne
Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

SBS GUARDING s. r. o.
Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk
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môže sa prikloniť k zmene, ktorú zastáva menšia časť školy. A potom môže
očakávať reakciu. Pozitívnu či negatívnu. Najhoršie je prikláňať sa na stranu
osôb, úradov, ktoré netušia, ako má vyzerať škola. Avšak, je to pohodlnejšie,
ako „cikať proti vetru“.
Občas mi je vyčítané, že veci zverejňujem. Keby ste však počuli príbehy,
ktoré mi ľudia hovoria. Sú desivé. Jednotlivec si sám nepomôže. A to sa deje
v školách, ktoré by mali byť symbolom
dobra, ľudskosti a empatie. Príbehy
týchto ľudí, nech sú to učitelia, rodičia
či riaditelia, sú plné bolesti, utrpenia a
nespravodlivosti. Záleží mi na tom, aby
sa zlé konanie dostávalo na verejnosť.
Mlčaním si síce nastolíme pokoj a vytvoríme ružovú predstavu o svete. Potom však zo škôl nikdy nevymiznú nadradenosť, totalita, rodinkárstvo, neúcta
k deťom a k rodičom, devalvácia pedagogiky, bossing či mobbing, prekonané
a zastarané postupy, nekomunikácia či
byrokratickosť. Mlčať by nemali hlavne
rodičia, ktorí majú neraz ako jediní moc
naprávať veci.
Na to, že ste nič nespravili, si spomeňte, keď budete riešiť niečo so školou
a narazíte. Mlčať sa rovná pochovaniu
ďalšej generácie. Generácie budúcich
občanov.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
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vo Veľkom Mederi

SBS GUARDING s. r. o.

Hlavne nemlčať
o problémoch v školách

Len preto, že som menil zlé veci a verejne som kritizoval systém. Nešlo mi o
sebaľútosť. Chcel som na vlastnom príklade ukázať, ako to (ne-)funguje. Takýchto prípadov poznám veľa, dejú sa.
A budú sa diať. Preto je pre mňa dôležité hovoriť a písať o tom. Aby sa potom
ministerstvo nečudovalo, prečo nie je o
miesto riaditeľa školy záujem.
Určite sú aj veľmi dobrí riaditelia,
ktorí majú silnú pozíciu. Môžu mať
vlastnú školu alebo majú kontakty či
nejakú moc, alebo skrátka riešia len
školu a nekritizujú systém. Ale takýchto je málo. Veľká časť riaditeľov škôl rezignovala na pedagogiku a aktivizmus,
sú sluhami ministerstva, zriaďovateľa,
zamestnancov, ktorí si neželajú zmeny.
V systéme autokratického riadenia
škôl je viac-menej práve riaditeľ ten, čo
môže všetko zmeniť. Alebo nezmeniť.
Isto, má nejaké poradné orgány. No legislatíva je jasná - za všetko zodpovedá
riaditeľ. Preto v konečnom dôsledku
on rozhoduje, čo bude platiť. Môže sa
prikloniť k väčšine, nech by aj mala zlý
názor. Tým si zabezpečí sympatie. Ale

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

príjme strážnikov na prevádzky

29. októbra 1923

Naposledy som písal o riaditeľoch,
ktorí chcú niečo meniť. Po čase to
vzdajú, sú odvolaní alebo sa z nich
stanú iba úradníci. Ukázal som to
na svojom príklade, keď som radšej
odišiel z pozície riaditeľa.

v Kvetoslavove

36-0002

INZERCIA
Marian Vörös

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

36-0002

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

Sú to dni, počas ktorých viac ako
inokedy spomíname na ľudí, ktorí kedysi na tomto svete boli, bojovali s jeho
nástrahami a prispievali k jeho ľudskej
vľúdnosti.
Samozrejme, nemyslím teraz na súťaž, kto drahšie a honosnejšie vyzdobí
miesta posledného odpočinku, ani na
tých, ktorí stojac nad hrobmi so zopnutými rukami ohovárajú prítomných, súdia, čo kto má oblečené a s kým prišiel
či nie.
Vychádzam aj zo starých „povier“,
podľa ktorých sa v týchto dňoch vracajú do domovov duše tých, ktorí ich
už dávno nechtiac opustili. Niektorí
predčasne, iní prirodzene, na „starobu“. Každý odchod bolí, ak odchádza
človek, ktorého sme mali radi. A bolí aj
po rokoch. (Platí aj pre milované domáce zvieratká.) Dobrí ľudia nám chýbajú,
do našej blízkosti akoby sa natláčali ich
opaky. Nasilu, agresívne bezohľadne,
bezcitne.
Aj preto je dôležité pripomenúť si
tých, po ktorých tu na zemi zostalo posolstvo dobra, lásky, citu, po ktorých

zostalo dielo pre všetkých a nie iba
vkladné knižky, ktoré si nikto na druhý
breh zobrať nemôže.
Zasvieťme tým vracajúcim sa dušičkám svetlo na cestu domov, rozsvieťme
im naše srdcia. Venujme im koncentrovanú spomienku a spomeňme si na ich
odkaz pre nás, budúce generácie. Zašiel
by som aj ďalej – naplňme ich výzvy,
ktoré tu oni nestihli dokončiť. Neprežime nadchádzajúce sviatky iba tak, presunom od cintorína k cintorínu, „lebo
sa to patrí“. Ak nie priam musí.Toto nie
sú sviatky pre „tých druhých“. Ani aby
bolo iba „navonok“ čo sa patrí. Sú to
sviatky spomínania, radosti z toho, že
nám bolo dopriate žiť spolu so skvelými
ľuďmi a určite aj čas náležitých a ospravedlniteľne smutných spomienok. A
nezabúdajme počas nich na tých živých, ktorí tu neraz sami žijú či živoria
viac im chýba
okolo nás a najviac
obré slovo.
pohladenie a dobré
ď sú to
Prosím, aj keď
ých, myslidni už zomrelých,
me počas nich aj či najmä
na živých!
Krásne sviatočatočné dni vám želá
á

36-0002

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Jedni tieto dni volajú Dušičky, iní
Sviatky zosnulých, ďalší zas Všetkých svätých. Je to úplne jedno.

pedagóg
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36-0002

Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA
dunajskostredsko@regionpress.sk

BRIGÁDA V BA IHNEĎ
- pomocné práce v logistike BA Ź4,60 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni BA Ź4,00 € / hod. (brutto) muži + ženy
- manipulačné práce v sklade BA Ź5,80 € / hod. (brutto) muži + ženy
(Nutný preukaz na VZV a potravinársky preukaz vieme vybaviť )

+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok
BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

32-0134

Redakcia:

Víkend či dva pred

Ponúkame účtovné služby
za výhodné ceny.
Michaela Ferenczová - Bluelogik
Tel. číslo: 0908 529 510
E-mail : mabluelogik@gmail.com

07-0168

DUNAJSKOSTREDSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

DOMÁCNOSŤ

DUNAJSKOSTREDSKO
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07-0077

AKCIA jeseň 2021
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj

ZAMESTNANIE, REALITY

Najčítanejšie regionálne noviny

Váš úspech je naším cieľom
Hľadáme na trvalý pracovný pomer technika na prácu
s optickými komunikačnými sieťami.

»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-

Naša spoločnosť TOANDE SLOVAKIA s.r.o. vykonáva tieto služby pre najväčších
poskytovateľov pevných dátových služieb v SR. Možnosť nástupu ihneď.
Očakávania - komunikatívnost, zodpovednosť, jemná motorika, chuť cestovať.
Životopisy prosim zasielať na adresu toande@toande.sk,
informácie poskytuje manažer projektu T. Ágh 0903 778 929.

07 REALITY / iné

Állandó munkaviszonyra keresünk alkalmazottat optikai
hállózatokkal való munkavégzésre.

cykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»Kúpim nakladač UNC, Locust, Novotny 0910433620

»Kúpim ornú pôdu
za korektnú cenu
v katastri : Okoč,
Dolný Štál, Veľký
Meder, Topoľníky,
Kolárovo, Brestovec,
Sokolce, prípadne v
blízkosti. tel.: 0948
848 820
»Veszek szántóföldet korrekt áron :
Ekecs , Alistál, Nyárasd, Gúta, Nagymegyer, Szilas,
Lakszakállas kataszterében. tel.:
0948 848 820.

Az üresedés a végfelhasználó üzembe helyezési csapat tagjára vonatkozik.
Cégünk TOANDE SLOVAKIA s.r.o., Szlovakia legnagyobb adatszolgáltatói számára
végzi ezeket a szolgáltatásokat. Azonnali belépés lehetséges.
Elvárások - kommunikativitás, felelősségtudat, ﬁnom motorika, utazási vágy.
Önéletrajzát kérem küldje a toande@toande.sk mailcímre, információkat T.Ágh
projektmenedzser szolgáltatja - 0903 778 929.

07-0068
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»Kúpim stavebný pozemok
pri Dunajskej Strede. 7-10
árov. Platba v hotovosti.
0902 265 351

13 RÔZNE / predaj
»Predám peterky-kachle,

15-litrový lis na hrozno,
starý bicykel. Tel. 0904
266 736
»Eladó péter kályha, 15
líderes szőlőprés, régí verseny bicikli. Tel. 0904 266
736

14 RÔZNE / iné

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.

52-0004-92

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

DS21-42 strana
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HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL. ČÍSLACH:

0800 500 091

+420 702 193 121

Výročia a udalosti
premiéra operety Cigánsky barón, od Johanna Straussa ml.

24. októbra 1885

85 0655

Prijem plošnej
inzercie

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

tel.: 0907 779 019

Chcete si
podať
inzerát?

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

36-0123

»Bezplatne prevezmem
trvale USKLADNÍM čistú
ZEMINU v obci VRAKÚŇ Tel.:
0905 578 188
»Átveszi a tiszta földet,
Várkony falujában. Tel.:
0905 578 188

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558
558/19, 929 01 Dunajská
najská Streda

07-0001

Mimoriadna akčná ponuka 20 % na
vybrané skladové hroby a pomníky
Akcia na kuchynské pracovné dosky a zásteny
z prírodného kameňa - 15%

hydinárska farma topoLnica

(pri galante)
k
Ponúka
• 8-15 týždňové Nosnice
• Brojlerové kačice
na výkrm
ROZVOZ

Objednávky prijímame po telefonickom dohovore. Bližšie info. na tel. č. 0905 955 554
e-mail: info@eurokamennobe.sk.
Tel.: 0905 955 554

www.eurokamennobe.sk

07-0003

Ponuka platí do 31.10.2021, Prijmeme zamestnanca
alebo do vypredania zásob.
do kamenárstva

na predaj:

krmivo pre nosnice Zabezpečíme
rastová a znášková

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450
50 432
4 2
43

36-0006

Masívne oplotenie z plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Masszív kerítések teli anyagból

Klvalitné plechové garáže s montážou

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

výrobok
07-0004

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212
%ɦ>AȚJBà

Rakúska firma ponúka prácu

3,"&ȴ,3à+à373,

roznos letákov a novín
vo Viedni

MOȚ@>àSàPHI>AL@E

O>KAVPàK>Aà)>?BJ àȴ/
plat:àLAàͽàͽͽͽà(ȵ
KMƢLMQƄÐL?Bı?QMT
RĞƢBCLLhÐXĖJMFW
LĖQRSNLĞÐ@MLSQÐÐÐ)ı
S@WRMT?LGCÐ?ÐBMNP?T?ÐX?@CXNCıCLĖ
KMƢLMQƄÐX?@CXNCıGƄÐ?JC@MÐM@LMTGƄÐNPCSI?XÐL?Ð484

Tel: 0919 496 491 I +?GJÐFKCLBJMOBP PH

85_0820

miesto:

Info v slov. jazyku:
A. Fratrik
mail: filiale03@feibra.at
tel.: +43 676 838 84650
(po-pia 8:00 - 16:00 h)

DS21-42 strana

Kamenárske služby
Montáž a Predaj HROBOV

RENOVUJEME:

• Hroby
• Pomníky
• Zlatenie
písma

• Graﬃti
• Dlažby
• Fasády
• Strechy
10-0185

(035(6,1
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801210141
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Hirdesen nálunk 0907 779 019

DUNAJSKOSTREDSKO

ZAMESTNANIE, FIRMÁM

Najčítanejšie regionálne noviny

06-0129
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SPRAVODAJSTVO / ZDRAVIE

Každý piaty vodič ignoruje
nevidiacich na priechode
Tohtoročná dopravno-preventívna
akcia Deň bielej palice v uliciach
slovenských miest potvrdila, že
väčšina vodičov signál bielou palicou zo strany nevidiaceho či slabozrakého chodca pozná a vie, že mu
treba zastaviť.
Skonštatoval to organizátor akcie
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) s tým, že počas akcie
zaregistrovali 5188 áut, z toho figurantom 4170 vodičov zastavilo a 1018 nevidiaceho ignorovalo.
Sumárne čísla podľa únie ukazujú,
že na signál figuranta nezastavilo 19,6
percenta vodičov. Oproti roku 2019 ide
o mierne zhoršenie, v ňom totiž vodiči
dosiahli v celkových výsledkoch 18,8
percenta. „V Nitrianskom kraji nezastavilo nevidiacemu len 7,1 percenta
vodičov. Naopak, štatisticky najhorším
je Bratislavských kraj, v ktorom až 27,2
percenta vodičov odignorovalo signalizáciu figuranta,“ spresnila ÚNSS.
Kým v roku 2019 bolo do akcie zapojených 50 miest a 55 priechodov, do
tohto ročníka bolo spočiatku prihlásených 37 miest a 41 priechodov. „Žiaľ,
zhoršujúca sa situácia v regiónoch spôsobila, že naši figuranti spolu s hliadkami dopravnej polície boli napokon
v 33 mestách a na 38 priechodoch po
celom Slovensku,“ spresnila hlavná
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Chryzantéma
je nielen náhrobná kvetina

koordinátorka Dňa bielej palice Ivana
Frčová.
Deň bielej palice prebieha na vytypovaných priechodoch dve hodiny.
Počas nich prechádzajú figuranti cez
priechod pre chodcov a ďalší spolupracovník (zapisovateľ) si značí, ako na
jeho signalizáciu zareagovali vodiči.
„Nevidiaci dáva najavo svoj záujem prejsť cez cestu vodorovným zodvihnutím palice na niekoľko sekúnd.
Následne by mal vodič zastaviť a keď
nevidiaci či slabozraký vyhodnotí, že je
preňho situácia bezpečná, prechádza
cez priechod pre chodcov. Pri chôdzi po
priechode pre chodcov bielou palicou
systematicky pohybuje pred sebou po
povrchu vozovky,“ vysvetlila Frčová.
Blikanie či trúbenie na nevidiacich a
slabozrakých je podľa ÚNSS nevhodné.
Môže byť totiž pre nich varovným signálom, po ktorom treba ostať stáť.

» red

vé, napríklad purpurové. Najväčším
nepriateľom chryzantém je mráz, ktorý môže kvety poškodiť. Ak sa na noc
predpovedá mráz, treba kvetinu prikryť textíliou a na druhý deň ju opatrne
Chryzantémy sú veľmi vďačnými odstrániť, aby sa kvety nepoškodili.
kvetinami, pretože pri správnom zaobKeď už chryzantéma odkvitla a
chádzaní vydržia napríklad v byte vo pomníkom na cintorínoch na kráse
váze v plnej kráse zhruba tri týždne. nepridáva, treba ju zobrať domov. Ak
Ak sa chceme krásou kvetov chryzan- ju chcete uchovať aj na ďalší rok, najtém tešiť čo najdlhšie, je nutné odstrá- lepšie je zasadiť ju do záhrady. V taniť zo stonky všetky listy, ktoré by inak kom prípade z rastlinky odstrihnite len
zostali vo vode. Konce stoniek je nutné kvety. Nikde však nie je záruka, že v
šikmo zrezať ostrým nožom , nikdy ich zime nevymrznú, pretože pochádzajú
nestriháme nožnicami!
z miernejšieho podnebia, ako je naše.
Môže sa stať, že stonky vďaka vzdu- Navyše, niektoré druhy sú citlivejšie.
chovým bublinám nemôžu prijať do- Môžete ju dať aj do povinice, v črepnístatočné množstvo vody a kvety začí- ku, ale občas treba zeminu navlhčiť.
najú chradnúť. V tom prípade ich stačí
znovu nožom zrezať a do vázy pridať
niekoľko kociek ľadu. Pretože pri nižšej
teplote stonky vodu lepšie prijímajú.
Vodu vo váze sa oplatí kontrolovať, po
zhruba piatich dňoch vymeniť, stonky
opäť zrezať a pridať výživu pre rezané
kvety.
Kvety veľkokvetých chryzantém
sú proti mrazu menej odolné, poškodia
ich už teploty blízke nule. Do chladnejších oblastí so skorším príchodom mrazov preto vyberajte radšej chryzantémy
drobnokveté. Často vydržia teploty až
do –5 °C. Najviac citlivé na mráz sú
biele odrody, najodolnejšie žlté a tma» red
Reč kvetov, ich symbolika, považuje chryzantému za symbol večnosti.
Chryzantéma v mágii symbolizuje
ochranu proti zlu a zlým silám.

Aká je správna dávka CBD?
vacie množstvo zodpovedá 8 kvapkám,
pri 20-percentnom CBD oleji 2 kvapkám.

V predošlých článkoch sme sa venovali účinnosti CBD, čiže kanabidiolu,
ktorý získavame z konopy siatej a využíva sa v súvislosti s rôznymi fyzickými
či psychickými problémami. Správne
dávkovanie tejto látky je však jednou
z najťažších úloh zistiť, aká dávka je
správna a v akej forme si ju podať.

Ani príliš veľa, ani príliš málo

Do hry vstupuje mnoho faktorov
Dávkovanie CBD sa môže výrazne líšiť
a preto počas výskumov v oblasti konopnej medicíny vedci pracujú s rôznymi
množstvami. Úlohu zohrávajú faktory
ako hmotnosť, druh zdravotného problému, časové rozmedzie a koncentrácia
CBD. Vo všeobecnosti však pacienti v
štúdiách užívajú približne 100 až 800
miligramov denne.
V štúdii pre medicínsky žurnál Pharmacotherapy, ktorá sledovala vplyv CBD
na ľudí s Parkinsonom a psychózou,
šesť pacientov zaznamenalo zlepšenie
symptómov iba s dávkou 150 miligramov
denne. V inom výskume zas pacient so
psychózou registroval zlepšenie stavu až
po užití 1 200 miligramov CBD za jeden
deň.
Ako si teda zvoliť správnu dávku? Na
túto otázku žiaľ neexistuje presná odpoveď. Portál zameraný na overené medicínske informácie Healthline uvádza
všeobecné odporúčania, podľa ktorých
sa možno orientovať. Prvým krokom je

CBDexpert

Foto: Canva.com

Najväčšou chybou, ktorej sa dopúšťame pri užívaní akéhokoľvek výživového
doplnku je poddávkovanie svojej dennej
dávky. Každý metabolizmus máme nastavený na svoju dennú dávku, na základe ktorej si vstrebe potrebné živiny a začne pracovať vo vyživenom režime, preto
je veľmi dôležité dodržať svoju dennú
dávku (nešetriť) a radšej užiť trošku viac
(naše telo si vstrebe iba koľko reálne potrebuje, ostatok sa vyplaví v moči), ale
nie menej.

začať s malou dávkou a postupne ju zvyDlhodobé užívanie vysokých dávok
šovať podľa potreby. Dobrým štartom je
začať užívať 20 až 40 miligramov a po však má svoje rizíka. Paradoxne, najmä
týždni prípadne dávku zvýšiť o ďalších pre zdravých. Jedným z možných efektov látky je totiž modulácia funkcií imupäť miligramov.
nitného systému, vrátane potláčania.
Ako sme spomínali v predošlej časti,
Prepočet na kvapky
pozitívom je, že CBD môže zmierniť prieVäčšina CBD olejov má 10 mililitrov. beh autoimunitných ochorení. Ľudia s
Pri koncentrácii 10% to znamená to, že funkčným imunitným systémom však
celé balenie obsahuje 1 000 miligramov jeho utlmenie nepotrebujú.
látky. Z 10 ml sa dá nakvapkať približne
Problémy môžu nastať aj v prípade, ak
200 kvapiek, takže jedna kvapka takéhoto oleja obsahuje 5 miligramov CBD. CBD kombinujete s inými liekmi. SpôsoSpomínaných štartovacích 20 miligra- biť to môže napríklad poškodenie pečemov CBD sa teda nachádza v približne ne. Ak máte zdravotné ťažkosti a užívate
štyroch kvapkách CBD oleja s koncentrá- lieky, pred užitím CBD odporúčame po» red.
ciou 10%. Pri 5-percentnom CBD štarto- radiť sa s lekárom.
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5% CBD olej

31,5

0

EUR

10% CBD olej
,9EU0R

45

20% CBD olej

63,0

0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
VOHGXMWHQ£VDMQDIDFHERRNX
www.facebook.com/cbdexpert.sk

DOHERN¼SLħYSUHGDMQL

D&D EKO Market
Hlavná 45, Šamorín
tel.: 0918 697 568
$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRPDM9\
NRQWDNWXMWHQ£VD]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 904 552 345

objednávky@cbdexpert.sk

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
DMQDSUHGDMQL

33-0086

DUNAJSKOSTREDSKO

ZDRAVIE / SLUŽBY
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ZÁRUKA

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

  


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

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754

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



PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 162 162

94-0110

34-0002-1

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

PNEUMATIKY
UMATIKY
CEZ
Z

+ TERMÍN DO SERVISU

37-140

ONLINE!
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52-0065

TO, RÝCHL

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie

