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Týždenne do 26 640 domácností

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

0908 580 291

62-0002

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

NONSTOP

87-0001

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

0915 927 993 MASTER GROUP s.r.o.
0940 707 621 www.mgroupsro.sk

87-0009

Návratnosť
2-3 roky!!!

NOVÝ TOVAR !!!
ZÁHRADNICTVO
OVOCNÉ STROMČEKY
DROBNÉ OVOCIE
OKRASNÉ KAMENE

62-0007

GAŠTANOVA 4, HUMENNÉ
www.zasas.sk
0905 303 973
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Skúsenosti našich zákazníkov
Sandra (32), Vlčkovce :

V našich článkoch sa snažíme prinášať
Vám poznatky z použitia CBD, pričom
dôraz kladieme na informácie z vedeckých štúdií. Napriek tomu, že problematika pôsobenia CBD je predmetom častého skúmania, vedci prídu prakticky vždy
k záveru, že v oblasti pôsobenia CBD a
vôbec fungovania endokanabinoidného systému v rámci ľudského organizmu, ide o oblasť, ktorá je natoľko široká
a s takým vysokým potenciálom, že si
zaslúži ešte veľa ďalšieho výskumu.
Ďalším veľmi často sa vyskytujúcim
poznatkom je, že pôsobenie CBD – a špecificky dávkovanie – je u každého individuálne a nedá sa spoľahlivo plošne určiť
pre všetkých. Preto je dobré zaujímať sa
nielen o odborné názory a poznatky, ale
pýtať sa na skúsenosti aj bežných používateľov.
Zozbierali sme preto skúsenosti, ktoré Vám možno pomôžu pri rozhodovaní sa či siahnete práve po CBD oleji.
Roman (56), Komárno :
„Mal som problém so spánkom a koncentráciou. Mám povolanie, ktoré si vyžaduje moju 100% koncentrovanosť. Počas
výkonu a vďaka 10% CBD od CBDexpert
sa môžem bez stresu spoľahnúť na svoju
hlavu a v noci spím v kľude bez stresových myšlienok“

„Trápili ma depresijné stavy, na ktoré som
už roky užívala antidepresíva. Keďže som
si uvedomila, že začínam byť závislá, zľakla som sa a suseda mi odporučila vyskúšať
CBD olej. Veľmi som tomu neverila, ale na
moje prekvapenie, som si mohla dovoliť po
pár týždňoch stiahnuť denné dávky antidepresív na minimum. Síce ešte si netrúfam
úplne vysadiť, ale som na dobre ceste. Momentálne užívam 20% CBD olej od CBDexpert.“
Ján (63), Kežmarok :
Foto: Canva

Diana (39), Bratislava :
„Asi každá žena pozná menštruačné bolesti, no tie moje boli takého charakteru,
že ma na dva dni úplne odpísali a musela
som doma ležať v bolestiach. Lieky proti
bolesti zaberali iba na chvíľku. Nechcela
som si navyšovať dávky, aby som nezostala závislá, vyskúšala som rôzne alternatívy ale bez efektu. V novinách som
našla článok o CBD, na základe ktorého
som si objednala a po mesiaci užívania
som mala oveľa ľahší priebeh bez menštruačných bolestí. Na tretí mesiac som
ani netušila že mám menštruáciu, keďže
som bola úplne bez bolestí, CBD užívam
aj naďalej preventívne“

„Objednal som si CBD olej kvôli prevencii
a podpore imunity. Chuť Vášho CBD je stráviteľná, zatiaľ neviem vyjadriť účinok, ale
potešilo ma, že CBD olej máte je v sklenej
fľaške a nie v umelohmotnej.“

BLACK

FRIDAY
od 20. do 30. novem bra

CBDexpert

5% CBD olej

Lucia (21), Píla :
„Produkty CBD olejov ma veľmi milo prekvapili. CBD olej som začala užívať kvôli dlhotrvajúcej únave a môžem povedať, že po
pár týždňoch užívania cítim zlepšenie. Odporúčam študentom na lepšiu koncentráciu
pri učení sa“
Ak patríte aj vy k používateľom, ktorí majú
s CBD svoje skúsenosti, prosím podeľte sa
s nami o ne. Zašlite nám e-mail s vašimi poznatkami na mail: mrenova@regionpress.
» red.
sk a radi ich uverejníme.

KY
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31,50 €

10% CBD olej

20% CBD olej

36,00

50,00

EUR
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45,90 €

63,00 €

3% CBD olej

6% CBD olej

21,00

25,00

EUR

EUR

34,80 €

28,80 €

t.sk
exper

cbd
www.

+421 904 552 345

objednávky@cbdexpert.sk

33-0097
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Vihorlatská 4, Michalovce

056 688 3357 / 0948 956 600

www.artiumstromceky.sk

62-0052

62-0015

humensko

Pečieme torty a zákusky
na všetky príležitosti

!(%61&!)!

 g

Kontaktujte nás na tel. čísle: 0904 154 951



STRECHY

ƫ,+*Ò')!

 

Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
Ponuky a zameranie ZDARMA.

0940 88 88 29

ROZUMNÁ
ROZUMNÁ PÔŽIÈKA
PÔŽIÈKA
0907 924 947

87-0004

ĀĊąĉŏăĀĀŏĊĉĉ

ćāĤĀĀĆć
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Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske

62-0021


Å

PRÁCE

62-0001

VÝVOZ ŽÚMP

62-0034

87-0011

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

PÔľIÎKY
od 18 do 80 rokov

Holandský
reštaurovaný
nábytok

sūǄïƎūċūĎŒîȠ

YHGÿDSDUNRYLVNDSULVWDQLFL

Výročia a udalosti

začiatok norimberského procesu.

Slánska 8, Nižná Šebastová, 08006 Prešov
+421 903 567 934, info@rasev.sk

Výročia a udalosti
Slovenská krajina získala autonómiu v
rámci 2.ČSR

66-219

22. novembra 1938
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ahoj
Nové, lepšie pôǗiĎky

R

66-0147

20. novembra 1945

09:00 - 12:00
13:00 - 17:00

www.rasev.sk

20 000€

6WDQLÏQ£9UDQRYQDG7RSÿRX

dubový nábytok  bytové doplnky
Po-Pia

od 300€ do

spravodajstvo / škola
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Potrebujeme reformu
školstva, nie marketing

Blíži sa advent,
ale nič tomu nenapovedá

Minister školstva Gröhling prezentuje
reformu, ktorá má školy preniesť do 21.
storočia. Takmer v strede svojho mandátu. Asi má plné ruky práce s propagáciou
vakcinácie. Učitelia vedia, že takto načasovaná reforma môže skončiť tak, že ďalší minister = nová „reforma“.

Advent sa tento rok podľa dostupných údajov začína v nedeľu 28. novembra. Advent by nás mal meniť a
my by sme mali meniť nastávajúce
obdovie, ktoré trvá až do Vianoc. Mal
a mali.

Z tém reformy má ísť o zmenu obsahu
vzdelávania, rozvíjanie kritického myslenia, dotáciu na vzdelávanie učiteľov, digitalizáciu, pomoc deťom s poruchami učenia, stanovenie maximálneho počtu detí v
školských kluboch, znižovanie byrokracie a
pod. Vyznieva to dobre. Ale skutočná reforma sa začína inak.
Ak chceme zmeniť školy, treba do nich
investovať! Aby sme motivovali kvalitných
učiteľov, ktorí si nemôžu dovoliť pracovať v
škole. Aby školy disponovali aspoň štandardným vybavením. Digitalizácia bez peňazí? V
časoch, keď počítače na školách sú zastarané? A napojené na nekvalitný štátny internet?
Treba zmeniť voľby riaditeľov škôl a
stanoviť jednoznačné pravidlá na riadenie
škôl. Aby po rôznych známostiach nevyhrávali nekvalitní kandidáti. A potom neriadili
školu ako diktatúru, ktorá postihuje všetkých s iným názorom.
Zámer zmeniť obsah vzdelávania je
správny. To tu malo byť dávno. Stanoviť nevyhnutné poznatky a kompetencie využívať naučené vedomosti. Básniť o odstránení
memorovania je málo.

Byrokracia sa neeliminuje tak, že sa
zrušia tri dokumenty a pridá sa päť ďalších. Treba nastaviť dokumentáciu tak, aby
učitelia nerobili úradníkov. Ich náplňou je
výchovno-vzdelávací proces, nie vyrábanie
štatistík a archivácia lajstier. Nech sa posilní
a riadne zaplatí ekonomický úsek škôl, ktorý má v náplni úradnícke práce.
Pomoc deťom, inklúzia? Toto všetko zaviesť až po tom, keď školy budú pripravené.
Psychológ, špeciálny pedagóg, asistenti už
dávno mali byť na každej škole so zdravotne
znevýhodnenými žiakmi. Nesmie sa však
zabudnúť ani na deti bez diagnóz, tiež potrebujú pozornosť.
V súvislosti s „reformou“ je hlúpy zámer zvyšovania počtov žiakov v triedach.
V čase, keď sa zvýrazňuje individuálny
prístup! Reformou by bolo 15 - 18 žiakov v
triede. A nebude treba ani asistentov. Nehovoriac o tom, ako sa zvýši kvalita.
Prečo stále nie je súčasťou vysokoškolského štúdia v rámci didaktiky špeciálna
pedagogika? Prečo stále neexistuje odbor
pedagogický asistent? To naozaj stačí len
maturita? Odborné vzdelanie je základným
predpokladom.
Nie, takto sa reforma nerobí. Predstavil
sa iba marketing. Na druhej strane pochybujem, že minister bez pedagogickej gramotnosti dokáže pochopiť skutočné potreby
škôl, učiteľov, žiakov i rodičov.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

Nám, ktorým, zjavne nikto pomôcť
nechce. Advent by nás mohol nasmerovať viac k pokoju, k tichu, k uvažovaniu,
ak nie hneď k rozjímaniu a hlavne k dobru. K myšlienkam na dobro. Mal by nás
na čas zbaviť nenávisti, zla, počas Adventu by sme mali pochopiť, žťe nielen
Pre veriacich je obdobie adventnu my (ja) tu žijeme, že sú tu pri níás aj iní,
akýmsi očakávaním vstupu do nového ktorí tiež chvcú žiť a dožiť sa. Vianoc, jari
cirkevného roka a pre materiálne zmýš- 2022, vnúčat, ako kto. Skúsme do sveta
ľajúcich by mohol mať Advent tiež veľ- kričať menej toho nášho JA. Prosím. A
mi veľký odkaz. O dobre ako takom a o dávajme najavo viac MY. Lebo ak to netúžbe byť lepším človekom.
dokážeme, zvíťazia ONI. Je to náramne
Žijeme už druhý rok v atmosfére jednoduchá matematika.Kde sa dvaja
strachu, obáv, chorobnosti. Ale aj bijú, tretí vyhráva. A ten tretí – moc, pouprostred strachu, nenávisti, zla, agre- trebuje vyhrávať priam existenčne.
sivity. Ono to jedno s druhým tak nejak
Takže, blíži sa advent a ten nám
súvisí. Niekto rieši obavy a strach sna- priam ponúka, aby sme prestali útočiť
hou o poznanie, iný sa im bráni silou. sami na seba. Ľudia na ľudí. Občania na
Oba spôsoby sú ľudské, mali by byť ob čanov. Materiálne zalochápané a pochopené. Najhoršie na žení občania môžu skúsiť
všetkom je, že čoraz viac sa zdá jasné, že zmier a veriaci zas nastoliť
vládnucim politikom doslova záleží na vládu mieru a pokoja vo
tom, aby sme žili v strachu a v obavách. svojich vnútrach. Bol by to
Médiá hlavného prúdu nerobia nič iné, fajn Advent, verte mi.
iba šíria informácie o katastrofe, nechutVšetko
dobré
ne emotívne zafarbené do farieb smrti a vám želá
beznádeje, zla a nenávosti.
Advent by nám mohol pomôcť.
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
v žilinskom kine Grand Bio Univerzal sa konala premiéra prvého slovenského dlhometrážneho hraného ﬁlmu Jánošík bratov Siakeľovcov

21. novembra 1921
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Arcidiecézna charita Košice
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CHARITNÝ DOM SV. ŠTEFANA V SNINE:

šĊÐŒŚìďÌĊÐĊŚĉĨďĉďÆĊĸīķāķȘUÐąķĴķþĸăÐÅď
ĊÐĨďÌÆÐČķþĸĮĨīÐĮŒďþšÌīŒďĴĊŚĮĴŒȘİÐĴÆð
ĉăÌò Į ŒĊòĉþĸ āď ĮÐÅÐīďŒĊò  ĮÐÅÐĮĴÈĊòȘ
wĸ ðĉ ŒřĴŒ®īĊÑ ĨďÌĉðÐĊāřș Œ ī®ĉÆð āĴďīŚÆì
¢ĨďìąÌķÌĊÐİĊÑìďĮŒÐĴĮĸUðāďăāqÐĶā āţÌŚ š ĊðÆì åķĊæķþÐ ĮĉďĮĴĴĊÐȘ ȴNÐÎ Į Ċ
ĊðÆì ĨďšÐī®ĉș ĉřĮăòĉș
ȧåďĴďȨšĊÐŒŚìďÌĊÐĊÑȘÐăŚ
ĮŒÐĴ ĴďĴðţ ĮĨďšĊ®Œþĸ NÐÎĮĊĉăÌŚÆìĮďšÌīŒďĴĊŚĉ ţÐ Įĸ ķ Ċ®Į İĶĮĴĊòȘ wĸ Œď
š ðĊŒăðÌĊÑìď ŒďšòāȘ šĊÐŒŚìďÌĊÐĊòĉĨďšÐī®ĉșĉřĮăòĉșţÐ ĮŒďþÐþāďĉķĊðĴÐșš®īďŒÐČ
Œİā Ĵďș Èď ĊðÐāĴď ĮĸķĊ®ĮİĶĮĴĊòȘwĸŒďĮŒďþÐþāďĉķĊðĴÐș ÆòĴð ĨīūĴðÐ ĮĨďăďÈĊďĮĴðȘ
ĉĒţÐ Ċ ĨīŒŚ ĨďìąÌ š®īďŒÐČÆòĴðĨīūĴðÐĮĨďăďÈĊďĮĴðȘ tÌðĮšĨ®þþĸÌďāĴðŒòĴș
ŒĊòĉĶ āď ÅīðÑīķș ĉř UþŒŚšĊĉĊÐþİðÐþÐĨīūĴðÐșĊðÐăÐĊ Ĩīð āĴďīŚÆì ĨīÐšÐĊĴķþĸ 
ķā®ţķș Èď Ìďā®ţķȘ Ðąĉð
ÌďĉŒīďÌðĊÐșăÐþ
Ċ īÆðÌðÐÆÑšĊÐþ ÆìīðĴÐ
Įð Œ®ţð ĨďÆìŒăķș ĉďţĊď
ŒāďĉķĊðĴÐĮĨďăďÈĊďĮĴðȘ
NďİðÆÐÅÐīðÐĉÐāďÌīȘ
þĨīÐĴďșţÐĨďĴīÐÅķþĸŒðÆ
ÈĮķ  ĴīĨÐšăðŒďĮĴð Ĩīð
¤ðŒďĴĉăÌÑìďÈăďŒÐāĮď
šÌīŒďĴĊŚĉšĊÐŒŚìďÌĊÐĊòĉþÐÈĮĴďĮĨďþÐĊŚĮ ķÈÐĊòȘ Uď ĊþŒŚšĊĉĊÐþİðÐ þÐ ĨīūĴðÐș ĊðÐăÐĊ
ìąÌĊòĉĨīūĴðĨīðÐĮĴďīķĊĮÐÅīÐăðš®ÆðķȘ ÌďĉŒīďÌðĊÐșăÐþŒāďĉķĊðĴÐĮĨďăďÈĊďĮĴðșȵ
ìīðĴĊŚ Ìďĉ ĮŒȘ yĴÐåĊ Œ wĊðĊÐ ĨďÌ®Œ ŒřĮŒÐĴąķþÐLĊāNďšÐþďŒ®șāĴďī®ìīðĴĊŚÌďĉ
Œ wĊðĊÐ ÅķÌďŒă ďÌ ĨīŒŚÆì ĉďĉÐĊĴďŒȘ āď
ĴŒīÌòș š®āăÌďĉ þÐ ŒřĴŒďīðĶ ĨďÆðĴș ţÐ ĊðÐāĉ
ĨĴīðĉþĸĮŒďþķāďĉķĊðĴķșāĴďī®ðĉīďšķĉðÐȘ

¤ðŒďĴ Įď šÌīŒďĴĊŚĉ šĊÐŒŚìďÌĊÐĊòĉ ĉķĮòĴÐ
þÐÌĊďÌķÆìďĨīūĶ

DENNÝ STACIONÁR SNINA
A DENNÝ STACIONÁR HUMENNÉ:

wÐĊðďīðÆìÆĸĨīÐţòŒĶīÌďĮĴĊĸĮĴīďÅķ
ďÅÌďÅòţðŒďĴāÐÌřšÈòĊķÅĸÌĶĮòășŒī®Įāř
ĮĊÐÌþĸšāīřĶĨīðÅĸÌþĸİÐÌðĊřșþÐÌĒăÐţðĴÑ
ĊÐšďĮĴĶ Į®ĉȘ ZÌÅďīĊĸ ĮĴīďĮĴăðŒďĮĶ ĨīÐ ąķÌò

ŒĮÐĊðďīĮāďĉŒÐāķșāĴďīòĮĸďÌā®šĊòĊĨďĉďÆ
ðĊŚÆìșĨďĊĸāþīÆðÌðÐÆÑšĊÆìīðĴNďİðÆÐȘ
ŚšĊĉ ĉÅķăĊĴĊÐþ ĮďÆð®ăĊÐþ ĮăķţÅř þÐ
ĨīÐ ĮÐĊðďīďŒ ďÅīďŒĮāŚș ĨīÐĴďţÐ ĨīðĮĨðÐŒ
ā āĴòŒĊÐĉķ ĨīÐţòŒĊðķ ĮĴīďÅřȘ ìīðĴ
ĨďĊĸā Ĩīďæīĉș Åř ĮÐĊðďīð ĊÐďĮĴ®Œăð Įĉð
Œ Ìďĉ®Æďĉ ĨīďĮĴīÐÌòȘ Åř ĮĉÐ āĴðŒðĴř ĉďìăð
īÐăðšďŒĶșĨďĴīÐÅķþÐĨďÌĨďīķŒÐīÐþĊďĮĴðȘ

Îā ĨďĴīŒðĊďŒÐþ ĨďĉďÆð Ĩďĉ®ìĉÐ
īďÌðĊ®ĉðþÐÌĊďĴăðŒÆďĉŒĶţāŚÆìĮðĴķ®Æð®Æì
¢Ĩ®ăÐĊďĮĶș ĮĨďăķĨī®Æ  ĮďăðÌīðĴȘ wăďŒ®ș
āĴďīÑ ďĨðĮķþĸ ĨďĴīŒðĊďŒĸ ĨďĉďÆȘ Îā
ÌīÆďĉșĨīŒðÌÐăĊŚĉðĨīòăÐţðĴďĮĴĊŚĉšÅðÐīāĉ
 ĨīďþÐāĴďĉ Ìďā®ţÐĉÐ ĊĮŚĴðĶ ìăÌĊŚÆìȘ 
ĨīðÐÅÐìķīďāŒĮăķţÅ®ÆìīÆðÌðÐÆÑšĊÐþÆìīðĴř
NďİðÆÐ Ìďā®ţÐĉÐ ďÅÌīďŒĶ ŒðÆ āď ǥǟǟ
þÐÌĊďĴăðŒÆďĉ  īďÌòĊ  Ǡǣ šīðÌÐĊò  āďĉķĊòĴ
ĨīÐąķÌòÅÐšŒăĮĴĊÑìďÌďĉďŒĊĸÌšĊřÆìȘ

%āķþÐĉÐšŒİķİĴÐÌīďĮĶȘAUȚwNǠǧǠǠǟǟǟǟǟǟǟǟǡǨǣǣǠǠǥǢǣǠșŒīðÅðăĊŚĮřĉÅďăǠǡǣ
¢ÅðÐīāĊìīðĴķȚqtBO'¤A}ZwqZT>

NīÐìāďĮĶąķÌĮāÑìďţðŒďĴșĴÐăÐĮĊÑìďðÌķİÐŒĊÑìďšÌīŒðĉÐÌšðąķÌĮāŚÆì
ŒšĶìďŒ Įð ÌÐĊĊÐ ķŒÐÌďĉķþÐĉÐ Œ ĮăķţÅ®Æì ìīðĴřȘ ZĮĉÐăò ĮÐĊðďīðș Æìďīò
ÅÐš ďÌÅďīĊÐþ ĮĴīďĮĴăðŒďĮĴðș ąķÌð ÅÐš ŒăĮĴĊÑìď ÌďĉďŒș ÌÐĴð  ĉăÌò Įď
šĊÐŒŚìďÌĊÐĊòĉþĴòșāĴďīòĮĊ®ìăÐďÆðĴăðŒĊÐĨīðšĊðţðŒďĴȘqďĉ®ìþĴÐðĉ
ĮĨďăďÈĊÐĮĊĉðȘqďÌĨďīĴÐÆìīðĴĊÑÌðÐăďŒĨīŒðÌÐăĊÐþ¢ÅðÐīāÐĊìīðĴķș
ÅřĮĉÐþĊÎăÐþÌďā®šăðĨďĉ®ìĶĴŚĉșāĴďīòāăďĨĸĊÌŒÐīÐīÆðÌðÐÆÑšĊÐþ
ÆìīðĴřNďİðÆÐĨĒĮďÅðÆÐþŒī®ĉÆðqīÐİďŒĮāÑìďNďİðÆāÑìďāīþȘ
wĨďšĊþĴÐĊİķīďÈĊĸĨī®ÆķŒĨīďĮĨÐÆìĊþĮăÅİòÆìȚ

ǢǣĮĴīÐÌòĮāŒǠǥ
ĉÐĮĴ®ÆìďÅÆðÆì

ǥǢĮďÆð®ăĊřÆì
šÌīŒďĴĊòÆāřÆìĮăķţðÐÅ

ǥǟǟǟĨīūòĉĴÐąďŒ
ĨÆðÐĊĴďŒ

ǣǥǟšĉÐĮĴĊĊÆďŒ
ǠǤǟÌďÅīďŒďąĊòāďŒ

ǠǠǟǟǟďÅÌīďŒĊŚÆì
īďÌòĊðþÐÌĊďĴăðŒÆďŒ

œœœȘÆìīðĴȭāÐȘĮā
>tA}U#ZTqt'TO#'¤ZtUZ'U#}ZqQZ

66-259-1

#ďŒĬİðăð ÌďĮĨÐăďĮĶș ĉķĮð Įð šÅăðĶ āķåďī  ďÌòĮĶ š ÌÐĴĮāÑìď ÌďĉďŒȘ Ðš
īďÌðĊĊÑìď š®šÐĉðș ÅÐš ťĊĊÈĊÐþ ðĮĴďĴř  ÅÐš ĨīðĨīŒÐĊďĮĴð Ċ ĮĉďĮĴĴĊŚ
ţðŒďĴȘqī®ŒÐĉăÌŚĉĮĴāďķĴďţðŒďĴĊďķĮðĴķ®ÆðďķŒĮĴķĨķþÐÌďţðŒďĴÆìīðĴȘ
ìīðĴĊŚÌďĉĨīÐĉă®ÌÐţŒďīĊďŒÐĊÌ}ďĨąďķĨďĊĸāĨīďĮĴīÐÌĊòÆĴŒďĉǢ
ÌīķìďŒĮďÆð®ăĊřÆìĮăķţðÐÅÌďÈĮĊÑĨīòĮĴīÐİðÐðďÌÅďīĊÑĮĨīÐŒ®ÌšĊðÐŒÐÌÐĊðÐ
āĊÐš®ŒðĮăÑĉķţðŒďĴķÆìăĨÆďĉÅÐšŒăĮĴĊÑìďÌďĉďŒȘ
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od pondelka 22. 11.
U nás si nemusíte
ĊĒ¨ïüØ¨¤ėÀ

¨ïóúĊàóüàÿİ
ÏĊÒÀúàÿ¨Ùàÿı

10 kg balenie

cena za 1 kg

-48%

Konzumné zemiaky
• ĊïȅēúĒìƆìïǱÒà½àĊ©
• Ù¨ìïÙ©

3

19
(1 kg = 0,32)

ƏıƒƔ

2

49

Kuracie stehná XXL
• ¨ėÏàóúǯÏàę¨

cena za 1 kg
ėïÿ ¨Ù¨
úȍ¤À Ù
õì¨ÀÒÀú

¸ïà³ïȔ
parenica
• ïãėÙ¨¤ïÿ½Ē

6

99

Spišské
párky

700 g

3

3 x 200 g

250 g

600 g

2

99

99
(1 kg = 5,70)

0

89

(1 kg = 4,98)

Balkánsky syr
• 47 % tuku

(1 kg = 3,56)

Smotanová
Ùúǿ¨ïÏÏÒóÀÏ

800 g

60 kusov

4

99

(1 kg = 2,49)

Kyslá smotana
• 20 % tuku

(1 kus = 0,08)

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƝƝıƜƜı¤àƝƣıƜƜıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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52-0184

Vajcia
“M”

1

99

riadková inzercia / práca

humensko

od pondelka

7

ƝƝıÙàĊ¨Øï

500 g balenie

-52%

ƏÏÿóĒ

ƍıƏƔ

1

19

½¨ïȝĒ
paradajky
¤úÔàĊ©zz=

(1 kg = 2,38)

Jogurtový
nápoj
• ïãėÙ¨¤ïÿ½Ē

4x2l=8l

1 500 g

1

-46%
ƏıƔƔľ

2

ƒƔ

69

(1 kg = 1,19)

Kofola

(1 l = 0,34)

100 g

-24%
ƋıƑƐľ

0

49

920 g

1

Vü

• úĊïà½àĊì¨Ù

805 g

4

29
(1 kg = 5,33)

tĒóà ÀÙ

ƐƔ

Smotanový
jogurt
• ïãėÙ¨¤ïÿ½Ē

0

39
(100 g = 0,20)

+àï À

3 x 220 g

• ìÒÙàúÿ Ù

660 g

Linecké
ïàęú¨ÏĒ

1

99
(1 kg = 3,02)

ıııØÙà½à¥ÒõÂ½ĊēïàÏàĊÙ ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

ľJ¤ìàïĀ Ù¨ęÙØÒàà½à¤Ùìï¨¤ÌÙ¨ÙĊēïàÿı

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƝƝıƜƜı¤àƝƣıƜƜıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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200 g

(1 kg = 1,73)

8

zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

29,90 €

29,90 €
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služby

9

33-0087

humensko
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hlavu hore, riadková inzercia, sudoku
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Hello Slovaks

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

Chodím po Slovensku a nestačím sa
čudovať. Počúvam čudný jazyk, plný
cudzích slov, ktorému by Ľudovít
Štúr sotva rozumel.

OBORÍN

Namiesto úloh plníme tasky, rozpočet sme nahradili budgetom a schôdzu
meetingom. Zaujímavé sú aj nápisy na
budovách. Ak hľadáte zubára, tak v Žiline hľadajte Dental Clinic, vydavateľstvo
má na fasáde domu nápis Publishing
House a ak budete hľadať cestovnú
kanceláriu, tak sa to teraz volá Travel
Agency. Aj autá sú pomaľované rôznymi
nápismi - Rescue, Parcel Service alebo
Home Delivery. To keby ste potrebovali
záchranku alebo doručiť balíček. Vyzerá
to tak, že u nás žije veľa cudzincov, ktorí si prišli opraviť zuby, alebo si zavolať
prvú pomoc. Aj názvy reštaurácii hýria
anglickými, talianskymi alebo francúzskymi názvami a niekedy potrebujete
prekladateľa, keď si chcete objednať
jedlo (food). Môj syn má malú reštauráciu a zmysel pre humor. Niekedy dáva
svojim jedlám zábavné anglické názvy.
Prekladanú kapustu nedávno nazval
Translated Cabbage. Nuž čo, naše deti
študujú v zahraničí a my, starší, môžeme cudzie krajiny spoznávať aspoň
takto. Namiesto fašírky si objednáme

Výročia a udalosti
0. ročník udeľovania slovenských filmových cien Slnko v sieti

23. novembra 2004
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humensko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
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párny týždeň:
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Cirochou, Zemplínske Hámre,
Čemerné, Vranov nad Topľou,
Sečovská Polianka, Sedliská, Slovenská Kajňa, Tovarné, Zámutov

» Ján Košturiak
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0908 979 512

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

Výročia a udalosti
Charles Darwin publikoval O pôvode druhov (On the Origin of Species).

O6 8
K 4 7

9

burger, káva má tiež rozličné názvy - Espresso, Ristretto, Lungo alebo Americano. Spomínam, že aj ako deti sme mali
zahraničné jedlá na tanieri - francúzske
zemiaky, španielske vtáčiky, maďarský
guľáš alebo ruské vajcia. Jediné, kde si
slovenčina drží svoju slovnú zásobu, sú
nadávky a vulgárne slová. Oproti takým
Američanom alebo Nemcom, ktorí pri
nadávaní opakujú pár slov, máme celý
ohňostroj vulgárnych výrazov. Stačí sa
pozrieť na internet, kde si ľudia chodia
nadávať. A mladí už neplytvajú slovami.
Posielajú si rôzne obrázky a skratky. Veď
kto by strácal čas. BF vraj znamená priateľ, BFF - najlepší priateľ, DW je drahá
manželka, ale môže byť aj nemaj strach.
To je riadna úspora slov. Z krčmy stačí
napísať žene DWDW a je to. Ak si chcete
povzdychnúť a použiť meno Božie, tak
na to je skratka OMG.
Ak naďabíte na
svetovej počítačovej sieti na nejakú
oázu, kde sa ešte
rozpráva normálnym
jazykom a slušne,
pošlite mi,
prosím, adresu.

24. novembra 1859
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko

8
1 2
6 3
1 9
7
9
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BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

7 4

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

2
8 9
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Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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Humenné
Vranov n/Top¾ou

4 2
1 7
3

1
4

Medzilaborce

1
8

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

5

10

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

relax, práca

humensko

11

.MLSI?ÐQR?@GJLCHÐÐNPĖACÐTÐİ0
L?ÐTĞPM@SÐNJ?QRMTĞAFÐTĞPM@IMTÐNPCÐBMKĖALMQƄ
*7"ß́͠(Ș%," ß
*,ǩ+,0ɬß+"Ș0,3
İCQIĖÐNP?AMTLĖÐXKJST? Ð2CJ  0917 828 696

85_0894

OPERÁTOROV VÝROBY

66-0227

TIP na výlet

Hľadáme

 ]ŏŏ
práca v skladoch

BRANDYS NAD LABEM, ČR
plat od 30 000 Kč

0919 496 491
Empres In

info@empres.sk
www.empres.sk
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Krásny Brod

ĉĆĤĀĉąĈ

Monastyr
ty

đ)+ö*+/Ìƫ* ^/+2
đ0ìö !**hƫ68(+$5
đ*8/01,*ìƫ+*1/ŏĆĀĀĀŏ ^
đ150+2*%!ƫƫ +,.2
đ6!6,!^1&!)!ƫ,.!1'6
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zdravie / služby
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47-001

19 ROKOV NA TRHU

32-0128

e-mail: velcon@velcon.sk

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA
+420 702 193 121

85_0632

0800 500 091
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