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Najčítanejšie regionálne noviny
KADERNÍCTVO A HOLIČSTVO

Týždenne do 29 620 domácností

KRTKOVANIE
Prečistenie kanalizácií
Monitorovanie kanalizácie
Vývoz žumpy
Prenájom mobilných WC
NAJNIŽŠIE CENY!

JANA VALKOVIČOVÁ

mrmrshairandbeauty@gmail.com
mr_and_mrs_beauty_salon
0948 360 340

Pochádzam z Michalovského regiónu

0905 188 051

87-0012

www.cisteniekanalizacie.sk

Pečieme torty a zákusky

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

na všetky príležitosti

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

0908 580 291

62-0002

www.artiumstromceky.sk

NONSTOP

87-0003

056 688 3357 / 0948 956 600

62-0052

Vihorlatská 4, Michalovce

62-0034

Kontaktujte nás na tel. čísle: 0904 154 951

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

87-0001

Pečieme torty a zákusky,
ktoré vyniknú pri každej príležitosti
tartaletky, makronky, laskonky,
veterníky, štrúdle, punčové zákusky,
tvarohové a mnoho iných.
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Možnosť objednať
si bravčové
polovice,
vnútornosti

TREBIŠOV
M. R. Štefánika 26
(vedľa cukrárne HASS CLUB)

KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

Veľa iných
dobrôt
skvelej chuti
a super cien

MOŽNÁ PLATBA
Calio karta,
terminál,
stravné lístky

KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

Hlavná 681
(bývalý AGAT)

Ibranyiho 51 (nad nemocnicou
v priestoroch potravín MILK-AGRO)

800

centrála Michalovce
Špitálska 5
0915 887 596
infolinka:
0918 88 33 21

pobočka Trebišov
ov
M.R.Štefánika 176
V BUDOVE JMF
oproti kostolu
0918 497 777
77
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pobočka Humenné
Mierová 2529/87
budova Allianz

pobočka Sobrance
Komenského 34
prízemie

0911 231 064

0915 344 183

2

00-0000

Ponúkame aj VÝKUP
NEHNUTEĽNOSTÍ s platbou
pri podpise zmluvy

služby, domácnosť, gastro

michalovsko
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STRECHY
PRÁCE

Najlacnejšia strešná krytina v okolí

VÝVOZ ŽÚMP

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske

Kúpim BYT | Kúpim GARÁŽ
PLATBA
v MI, TV v HOTOVOSTI
09 4 9 85 4 569

- výmena displeja, vstavaných batérií a iné
- výkup a predaj mobilných telefónov
- odblokovanie
0911 420 200
- batérie, kryty, nabíjačky 0917 240 135

87-0004

0940 88 88 29

OPRAVY A SERVIS
plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž

0905 308 280

34-129

PÍLENIE A LIKVIDÁCIA RIZIKOVÝCH STROMOV,
ŠTIEPKOVANIE , ODVOZ HMOTY 0905 161 243

34-0010

62-0021

0907 924 947

ARTEL Nám. Osloboditeľov 2 (budova SATUR), Michalovce
RÝCHLOSERVIS MOBILNÝCH TELEFÓNOV

62-0004

ROZUMNÁ
ROZUMNÁ PÔŽIÈKA
PÔŽIÈKA

Ponuky a zameranie ZDARMA.

87-0002

62-0001

Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.

www.slovaktual.sk

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

85_0099

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

0903 611 650 info@fjelektro.sk
Výročia a udalosti
premiéra operety Čardášová princezná,
najslávnejšieho diela Emmericha Kálmána

34-187

ELEKTRIKÁRSKE PRÁCE
Výročia a udalosti
V Bratislave sa uskutočnil nepovolený študentský pochod za lepšie podmienky v školstve

15. novembra 1915

16. novembra 1989
PARK Trebišov

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

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník) Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A, Otvorené: Po-Pia: 8-17

61_0060

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

AKCIA 370€

66-0007-1

DUB
MATNÝ
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www.baudom.sk

info@baudom.sk

INTERIÉROVÉ DVERE SO ZÁRUBŇOU SKLADOM

EVIA 1 DUB ŠEDÝ

(skladom 600-800 mm)

(skladom 600-800 mm)
EVIA 3 DUB ŠEDÝ

FRESNO 3

FRESNO 1

EVIA 3

(skladom 600-800 mm)

(skladom 600-800 mm)

EVIA 1

FRESNO 1 SONOMA
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FRESNO 3 SONOMA

zdravie / služby
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od pondelka 15. 11.

Supercena

U nás si nemusíte
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Kto pomôže osamelým deťom v nemocniciach

Zdravotní klauni navštevujú pravidelne vyše �� detských oddelení na Slovensku
Osemročná Amálka leží v nemocnici dlhé tri
mesiace, často trávi čas bez rodičov. Každý deň
podstupuje liečbu spojenú s rôznymi vyšetreniami a odbermi. Už si na to zvykla, ale aj tak
sa cíti občas osamelá a býva jej smutno za rodinou, domovom aj kamarátmi. Vždy sa však teší
na utorky a štvrtky. Vtedy ju totiž navštevujú
zábavní doktori a sestričky s červenými nosmi,
ktorí vedia, ako ju rozosmiať a zlepšiť jej náladu.
Aktuálne je v nemocniciach veľa chorých detí,
ktoré musia denne čeliť bolesti, osamelosti
a strachu z neznámeho lekárskeho prostredia.
Poslaním nášho občianskeho združenia je prinášať radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú.
Preto už ��. rok profesionálni zdravotní klauni
pravidelne navštevujú viac ako �� nemocníc,

Ilustračné foto, autor: Katarína Bezáková
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CBD ako prírodná cesta k rovnováhe

Nedostatok spánku vedie k vytvoreniu
bludného kruhu, v ktorom večer nevieme
zaspať, ráno sa budíme unavení a telu
neustále chýba regenerácia, bez ktorej
sa zvyšuje riziko viacerých chronických
ochorení. Práve preto sa čoraz viac ľudí –
najmä vo vyššom veku – rozhodne riešiť
problémy so spánkom pomocou rôznych
syntetických tabletiek.
Foto: Canva.com

chronické, skôr než siahnete k akýmkoľvek tabletkám, mali by ste urobiť maximum pre fungovanie v zdravom režime:
dve až tri hodiny pred spánkom mať kľud,
nesledovať elektronické prístroje (hlavne
mobily), nejesť alebo ak jesť, tak len ľahké jedlá bez zbytočného cukru a tuku, cez
deň mať aspoň hodinu pohybu – ideálne
na čerstvom vzduchu a pred spánkom
mať svoj ukľudňujúci rituál – napríklad
čítanie knihy.

Okrem týchto psychohygienických
zvykov sa mnohým ľuďom osvedčilo piť
bylinkové čaje – ale treba vedieť aké.
Pokiaľ sú vaše problémy so spánkom Osvedčený relaxačný účinok má medovZdravý život a čaje

CBDexpert

ka lekárska, valeriána lekárska, mäta
prieporná, ale aj ľubovník bodkovaný,
chmeľ či levanduľa.

Nebezpečenstvo závislosti

Tabletky na spánok fungujú u mnohých
ľudí, ale najmä krátkodobo. Ich hlavným
rizikom je vznik závislosti – mozog celkom stratí schopnosť navodiť si pohodu
potrebnú pre spánok a bez tabletiek je
spánok celkom nemožný. Iné skupiny
liekov pôsobia utlmujúco a hrozí pri nich
predávkovanie. Existujú aj tabletky bez
týchto dvoch hlavných rizík, ale tak ako
väčšina liekov, hrozia pri nich nežiadúce
bočné efekty: brnenie v rukách a nohách,
nechutenstvo, zápcha či hnačka, točenie
či bolesti hlavy – je ich celý rad a sú veľmi
individuálne.
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Zdravý spánok radšej v súlade s prírodou
Problémami so spánkom trpí čoraz
viac ľudí. Dôvodom toho nárastu sú stresy, ktoré čoraz viac ľudí nedokáže dostať
z hlavy ani vo večerných hodinách, keď
by už hlava mala odpočívať.
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Aj vy môžete pomôcť deťom, ako je Amálka.
Prispejte, prosím, akoukoľvek sumou online na
www.cervenynos.sk alebo priamo na účet
SK�� ���� ���� ���� ���� ���� a pomôžete
tak vrátiť úsmev na tvár tým, ktorí to teraz najviac potrebujú. ĎAKUJEME!

V poslednej dobe čoraz viac ľudí vyskúšalo na podporu rýchlejšieho a kvalitnejšieho spánku CBD. Laické reakcie sú pozitívne. A tie potvrdzujú aj vedecké štúdie.
CBD nie je liek, je to prírodná látka, ktorá
je pochádza z konopy siatej a poznali ju
prastarí predkovia vo všetkých častiach
zeme. Funguje tak, že stimuluje receptory endokanabinoidného systému v tele
a ten pomáha hľadať rovnováhu v mnohých procesoch organizmu. Podľa štúdie
vedcov z Univerzity v Colorade v časopise Permanente Journal z roku 2019 sa po
mesiaci užívania CBD prejavilo zlepšenie
u 66% pacientov trpiacich nespavosťou.
Obdobné výsledky majú aj viaceré menšie štúdie, avšak presný rozsah a očakávané účinky nie sú zmapované natoľko,
aby existovalo niečo ako záruka. Dôležité
je vždy dávkovanie a to si musí nájsť každý individuálne. Štúdie sa však zhodujú
v tom, že u pacientov užívajúcich CBD sa
neprejavili žiadne vedľajšie účinky.
Tak ako pri čajoch, aj pri CBD však platí, že žiaden prípravok nedokáže plne nahradiť efekt zdravotného životného štýlu
a preto každému, odporúčame, aby pracoval najmä na odstránení dôvodov, pre
ktoré sa mu nedarí ľahko zaspať.
» red.
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5% CBD olej

0

31,5

EUR

10% CBD olej
,9EU0R

45

20% CBD olej
0

63,0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

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

DOHERN¼SLħYSUHGDMQLDFK

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

33-0096
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kde sa nachádzajú detské oddelenia, ale tiež
seniorov vo vyše �� zariadeniach. Prostredníctvom klaunského umenia pomáha viac ako ��
zdravotných klaunov z Červeného nosa zmierniť
stres a priniesť psychickú úľavu veľkým aj malým pacientom. Do nemocnice, kde leží Amálka,
prichádzajú dvakrát do týždňa, aby jej a ďalším
chorým deťom pomohli na chvíľu zabudnúť na
ich trápenia spojené s chorobou i pobytom v nemocnici, a vyčarili im úsmev na tvári.

peniaze

michalovsko
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INZERCIA

Ponuka stabilnej práce v ČR.
Príjmeme do zamestnania v ČR

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

- ubytovanie
zabezpečené

85_0655

VIAC INFO
NA TEL. ČÍSLACH:

18. novembra 1992

85_0872

na výrobu plastových výrobkov pre domácnosť.
MZDA 1000-1200 €/MES.
MOŽNOSŤ NADČASOV.
Česká pracovná zmluva. Tel.: 0917 828 696

+420 702 193 121

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

OPERÁTOROV VÝROBY

OPERÁTOR
VÝROBY

0800 500 091

Marianna Sovjaková 0907 895 864

Výročia a udalosti

zriadenie Národnej banky Slovenska.
TIP na výlet

DISTRIBÚCIA (29.620 domácností)
párny týždeň:
Michalovce, Močarany, Topoľany,
Vrbovec, Budkovce, Čičarovce,
Dúbravka, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Krásnovce, Kusín, Lastomír,
Nacina Ves, Palín, Pozdišovce,
Rakovec nad Ondavou, Sliepkovce, Strážske, Trhovište, Trnava pri
Laborci, Zemplínska Široká, Sobrance, Trebišov, Cejkov, Hriadky,
Zemplínske Hradište
nepárny týždeň:
Michalovce, Ložín, Lúčky, Petrovce
nad Laborcom, Staré, Veľké Kapušany, Veľké Kapušany, Vinné,
Zalužice, Závadka, Sobrance,
Veľké Revištia, Trebišov, Kráľovský
Chlmec
Sobrance
Michalovce

Trebišov

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.

Senderov

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

Super výhodná práca
aj brigáda pri balení
veselých produktov

www.pracahned.eu
TIP na výlet

MORSKÉ OKO

17. novembra 1939

0917
0917
0908
0948
0908

465
839
961
002
783

632
697
969
048
501

Výročia a udalosti

nacisti uzavreli české vysoké školy, množstvo študentov deportovaných do koncentračných táborov. O dva roky v Londýne
vyhlásili 17. november ako Medzinárodný
deň študentstva.

MI21-45 strana-

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

34 13-32

Výhody:
y jednoduchá práca y príjemný kolektív
y príjemné prostredie y nástup ihneď
y ubytovanie zdarma

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
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BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

redakčné slovo / služby

Zloba, závisť, zášť
Už sú to viac ako tri desaťročia, keď
„Modlidba pre Martu“ znela už aj v
štátnych médiách, niesla sa ponad
námestia, zaplnené do posledného
miesta ľuďmi spoločnej vôle po slobode, právnom štáte a demokracii
v zmysle dovtedy iba vysnívaných
„západných“ ústavných noriem.
Všetci, ktorí vtedy zažili atmosféru námestí, sa túžili zbaviť otroctva
demagógie, propagandy, otroctva
vedúcej úlohy samovyvolenej strany.
Lenže – tak, ako to bývalo bežné v otrokárskych časoch nielen v kolóniach,
ale aj v satelitoch vtedajšej sovietskej
Moskvy, mnohí z otrokov nezatúžili po
slobode, ale po pozícii stať sa dozorcami iných otrokov. Mnohí z tých, ktorí
stáli vtedy na námestiach, sú dnes v
pozícii otrokov a mnohí z tých, ktorí
vtedy využili šancu, sú dnes otrokári.
Zloba, závisť a zášť sa vrátili s x-násobnou intenzitou. Počúvajúc vyjadrenia
niektorých politikov a sledujúc mieru
ich empatie k občanom, ktorí už nemajú z čoho žiť, zostáva iba žasnúť nad
tým, s akou inteligenciou a šarmom
v porovnaní s dneškom udupávali
slobodu „husákovci“. Inak povedané – zmenil sa iba štýl presadzovania
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PLASTOVÉ DOSKY IHNEĎ K ODBERU

moci. Mier už dávno prestal strážiť túto
krajinu.
Takže, zaspomínajme si v týchto
dňoch na Karlíčka Kryla. Ak sa nám
aspoň komusi ešte trochu chce:
„Demokracia rozkvitá, hoci s kozmetickou chybou. Tí, ktorí kradli po
celé roky, dnes dvojnásobne kradnú.
Tí, ktorí nás roky týrali, nás vyhadzujú
z práce. A z tých, ktorí pravdu spievali, dnes narobili zradcov. Demokracia
panuje od Ašu až po Humenné. Zamat
i neha v pánovi je a zuby vylomenné.
Dali nám nové postroje a hoci nás
chomút páli, zaujímame postoje, namiesto aby sme stáli. Bez poctivosti,
bez práva a hlavne bez ohľadov. Demokracia miesto srdca brucho má a
miesto duše papule.“
Možno je to krutý text a ide iba o
hrubý preklad. Ale Karel Kryl bol vizionár. Vedel, že to proste
s tou demokraciou akosi
nevyšlo Že nám ju iba nahovárajú.
Želám vám emotívne
prežitý týždeň, plný
spomienok na časy
nádejí – s pozdravom

tel.: 055/728 91 24

4
€
/1m-ks

PLOTY

LAVIČKY

pre ľudí

TERASY
pre firmy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

pre mestá

PIESKOVISKÁ
pre škôlky
S DOVOZOM po SR

Toplast Košice  mobil: 0908 989 410

BITU FLEX s.r.o.

www.toplast.com

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

88-0037

0950 266 604

Výročia a udalosti
Pri zrážke linkového autobusu a nákladného auta medzi Nitrou a Zlatými Moravcami zahynulo 12 ľudí, išlo o jednu z najtragickejších nehôd v histórii Slovenska

13. novembra 2019

Výročia a udalosti
bola ustanovená prvá česko-slovenská vláda tzv. všenárodnej koalície a Tomáš Garrigue Masaryk bol zvolený za prezidenta

14. novembra 1918
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66-160

michalovsko

zdravie / služby
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Najčítanejšie regionálne noviny
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ZÁRUKA

47-001

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie
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

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

0800 162 162

52-0065
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tel: 091
18/4
413
358
82
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fo@g
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• súrne hľadáme mužov-opatrovateľov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

�����������������������������

PNEUMATIKY
UMATIKY

������������������������
������������������������������
��������������

CEZ
Z

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní

+ TERMÍN DO SERVISU

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

ONLINE!

���������������������������������740 €
�����������������������������40 €
�����������������������������������������

���������������������

37-140

����������������������

37-143

���������������������������640 €
�������������������������4,20 €�������
�����������������������������������

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

MI21-45 strana-

0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk
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32-001-6

��������������������������������������������������������������

