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Týždenne do 26 640 domácností

Pečieme torty a zákusky
na všetky príležitosti

87-0067

Kontaktujte nás na tel. čísle: 0904 154 951

62-0034

Pečieme torty a zákusky,
ktoré vyniknú pri každej príležitosti
tartaletky, makronky, laskonky,
veterníky, štrúdle, punčové zákusky,
tvarohové a mnoho iných.

62-0015

STRECHY
PRÁCE

Najlacnejšia strešná krytina v okolí
Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
Ponuky a zameranie ZDARMA.

0940 88 88 29

87-0004

Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.

VÝVOZ ŽÚMP

PLOŠNÁ

www.artiumstromceky.sk

62-0001

056 688 3357 / 0948 956 600

0908 979 512

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

NONSTOP

0908 580 291

62-0002

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

87-0001

Vihorlatská 4, Michalovce

62-0052

INZERCIA
................................
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87-0011
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Výročia a udalosti
premiéra operety Čardášová princezná,
najslávnejšieho diela Emmericha Kálmána

15. novembra 1915

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

16. novembra 1989

18. novembra 1992

Výročia a udalosti

zriadenie Národnej banky Slovenska.

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

suDOKu / PENIAZE, služby

ROZUMNÁ
ROZUMNÁ PÔŽIÈKA
PÔŽIÈKA
0907 924 947

3

62-0021

humENsKO

PÔľIÎKY
od 18 do 80 rokov
od 300€ do

sūǄïƎūċūĎŒîȠ

20 000€

6WDQLÏQ£9UDQRYQDG7RSÿRX
YHGÿDSDUNRYLVNDSULVWDQLFL
INFOLINKA NONSTOPȳ×Þ×¹/¬T¡êT"eÀc /èq~Tgȴ

ahoj

66-0147


R

Nové, lepšie pôǗiĎky

MEDIA
kovoobrábanie | IT priemysel | programovanie | testovanie

KONTAKT

S 4
U

Teslova 2, Košice
0911 150 171  info@itkap.sk
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Od samotného
návrhu
až po
konečný produkt
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GAsTRO, ZDRAVIE, šKOlA
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61_0060

4

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.

Ilustračné foto, autor: Katarína Bezáková

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,
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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.
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!

DOmácNOsť

humENsKO

    
    

5
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

DOmácNOsť, služby
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od pondelka 15. 11.

Supercena

U nás si nemusíte

¨ïóúĊàóüàÿİ
ÏĊÒÀúàÿ¨Ùàÿı

500 g balenie

79

3

ƐƋƋ¸
Ò¨ÙÀ¨

(1 kg = 7,58)

ÿ àïǿ¨¤ÏĒ

cena za 100 g

-40%
ƌıƔƔ

cena za 1 kg

-32%

19
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•

1
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;ÿïÀ¨
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125 g

79

3

-31%
ƌıƍƔľľ

89

0

(100 g = 0,71)
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270 g

700 g

Ə
Nutella

470 g
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-30%
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ƍ

99

0
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(1 kg = 6,56)

-20%
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•
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52-0184
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riadková inzercia / práca

humensko

od pondelka

7
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160 g
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125 g

180 g
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52-0184

CÀÒÏ¤Ċ¨ÙúȕēÏÒ¨Ù¤ï
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domácnosť

Najčítanejšie regionálne noviny

33-0087

8

HU21-45 strana-

8

peniaze
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 gLA=Lg=E?LȾ

1000 €
EO gEi AJ VY

Iba za

mesane.

ɄĉßÓßÅíÂÓý
ɄËËßâýæßÖċ´ÂĄċÓýąèÂĄƲƯƯƯƯɫ
w´´ÌªÓâË´¶ÓßÓË´ÌÂ±Ìþþþȹâ´ªª´æÌȹæÂɇßÓĉ´Â
Xâ¶ÂÅýąßÓíòâÓÌ¿ßâÌíòÅÌ¿Ë´âĄÌÂÅÓýXâÌ¿ßÖċ´ÂĄɉ[XEFɊȻ ÅÂÓýýąèÂßÖċ´ÂĄȻưƯƯƯl[Ⱥ
ýąèÂËæÌ¿æßÅíÂĄȻưƴȺƯƯl[ɉýąèÂßÓæÅÌ¿æßÅíÂĄßÖċ´ÂĄ¿ưƲȺưƴl[ɊȺßÓßÅíÓÂĉßÓæÂĄíÌòí´ȻƯl[Ⱥ
ßÓíæßÅíÓÂƸƵȺÓæßÅíÌÓæí´ƷâÓÂÓýɉÅ±ÓíæßÅíÌÓæí´¿Ââíè´ÂÓßÓċÓýÌĉÖýÓòȺċßâýąßÓí
[XEFÓÅßÓòċ´íąÓíÓÌąĉÂÓÌÌąßâßÓÂÅɊȹaíÌâÌóâÓÂÓýæĉȻƸȺƴƲʖßȹȹɉčăÌɊȺ
[XEFȻưƯȺưưʖȺÅÂÓý´æíÂÂíÓâóĉßÅí¶íȻưƳƱƲȺưƴl[ȹ
XâýèíÂĄßâ¶ÂÅĄßÅí¶Ⱥċßâ´ýąßÓíóâÓÂÓýýĄ±ĉËĉÓæÂòíÓÌ ±ÓßÓíòÌ¶
ý¿ÌÓíÅ´ýą±Ëæ´Ó±ßâßÓÂÅòÆċÂĄÂÅÌâÌ±ÓâÓÂƲƵƯÌ¶ȹ

_ËÌÂÌ¿æßÓÂÓ¿Ì¿è¶±ÂÅ´ÌíÓýÌ_ÅÓýÌæÂòȹ
0ÌªÓÅ´ÌÂȻ ƯƷƴƯƷƴƯƴƴƴʢþþþȹâ´ªª´æÌȹæÂ
32-0159

[´ªª´æÌÌÂȻgíâÌÂȺȹæȹȺÓâ«Ì´ĉÌĉÅÓċÂßÓÌ´Âòɑ[´ªª´æÌÌÂ

15 €

5%BLQ]HUFLDB]DB[BLQGG



HU21-45 strana-

9

10

riadková inzercia / práca, GasTro

Predpovede hlásia už prvé sneženie
Motoristi, máme sa na čo tešiť – jednak počas jazdy, ale ešte aj pred ňou.
Začína sa obdobie boja so snehom.
Trakčná elektronika niektorých
moderných automobilov dokáže byť
nápomocná aj tam, kde boli staršie
systémy skôr na prekážku. Hovoríme
o systémoch, ktoré sa dajú čiastočne
vypnúť a ich riadiace jednotky povolia
kontrolovaný preklz kolies, ktorý sa pri
rozjazde za extrémneho klzka môže
hodiť. Sú však situácie, kde už nepomôže ani trakčná kontrola ani pohon
všetkých kolies a z ktorých vás vytiahnu len snehové reťaze.
Okrem toho, že je potrebné mať v
nádržke ostrekovača zmes, nariedenú do patričného mrazu, odporúča
sa nosiť aj jej zásobu. Nemusíte ju mať
nariadenú dopredu, v prípade potreby
môžete do nádržky doliať aj koncentrát,
ktorý spravidla chráni systém ostrekovača do -20 až -30°C. Vždy je lepšie mať
náplň „zbytočne silnú“, než riskovať jej
zamrznutie.
Veľmi užitočným prvkom sú aj rozmrazovače. Ten na zámky už pomaly
vychádza z módy, keďže aj najlacnejšie
malé autá dostávajú do výbavy buď sériovo alebo za prijateľný príplatok centrálne zamykanie s diaľkových ovládaním. Ak ešte ale odomykáte kľúčom,
myslite na to, že rozmrazovač zámkov
vám nepomôže, keď ho budete mať
odložený v aute, bezpečne chránenom

Najčítanejšie regionálne noviny

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

zamrznutými zámkami.
Nebezpečenstvo vzniká aj pri páde
snehu a ľadu na chodník kedy môže
dôjsť k zraneniu občanov, či poškodeniu majetku!
Lopata na sneh by mala byť ergonomická, ľahká, aby pri práci netrpeli
naše ruky, chrbát. Na trhu sú aj lopaty
na sneh, ktoré majú hliníkové násady,
ľahko sa s nimi pracuje. Zvyčajne majú
dĺžku okolo 130 cm a na konci mávajú
zaoblený úchop, ktorý zabraňuje ruke
v šmýkaní. Najlepšie lopaty na sneh
sú tie, ktoré majú odhrabávaciu plochu mrazuvzdornú a sú dostatočne
široké. A vďaka špeciálne upravenému
povrchu sa sneh na lopatu neprilepí.
Sneh sa na lopatu aj lepšie naberá a
odhadzuje sa rovnomerne do všetkých
strán. Ďalším pomocníkom pri odhŕňaní snehu sú snehové frézy. Tie rozdeľujeme do dvoch kategórií. Na jednostupňové a dvojstupňové snehové frézy.

Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
humensko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09
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DISTRIBÚCIA (26.640 domácností)
párny týždeň:
Humenné, Brekov, Jasenov, Kochanovce, Topoľovka, Medzilaborce, Snina, Čemerné, Vranov
nad Topľou
nepárny týždeň:
Humenné, Brestov, Papín, Závadka, Medzilaborce, Dlhé nad
Cirochou, Zemplínske Hámre,
Čemerné, Vranov nad Topľou,
Sečovská Polianka, Sedliská, Slovenská Kajňa, Tovarné, Zámutov

Medzilaborce

» red
Humenné

Snina

Vranov n/Top¾ou

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
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Západné Slovensko

66-0227

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

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY

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

- ubytovanie
zabezpečené

+420 702 193 121

85_0655

VIAC INFO
NA TEL. ČÍSLACH:

0800 500 091

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

TIP na výlet

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

Šírava, Medvedia hora
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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

služby, ZDRAVIE

humENsKO

BITU FLEX s.r.o.
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PLASTOVÉ DOSKY IHNEĎ K ODBERU

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

tel.: 055/728 91 24

4
€
/1m-ks
AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

0950 266 604

PLOTY

LAVIČKY

88-0037

pre ľudí

TERASY
pre firmy

pre mestá

PIESKOVISKÁ
pre škôlky
S DOVOZOM po SR

www.toplast.com

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.

CBD ako prírodná cesta k rovnováhe

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 medov-

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

DOHERN¼SLħYSUHGDMQL

$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRPDM9\
NRQWDNWXMWHQ£VD]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
DMQDSUHGDMQL

33-0096

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.

Zdravý 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.

66-160

Toplast Košice  mobil: 0908 989 410

zdravie / služby
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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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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
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0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk
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