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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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Občianska
riadková
inzercia

1. Auto-moto/predaj
»Predám AUDI A6 diesel 
automat kombi, r.v. 7/2008, 
čierna metalíza. Komplet 
výbava,100% stav. Cena do-
hodou. Tel: 0918438386

2. Auto-moto/iné
»Predám Fabiu rok vyr. 
2003, platná STK do 2023, 
po GO. Tel: 0915852086

4. Byty/prenájom
»Dám do prenájmu byt v 
centre ZV. Tel: 0907138900

7. Reality/iné
»Kúpim pôdu, ornú, pas-
tvu, do 30 km od Zvolena. 
1500 â‚¬. Tel: 0944447831, 
0919136775
»Kúpim zateplenú chat-
ku do 30 km od Zvolena. 
5000 â‚¬. Tel: 0944447831, 
0919136775
»Kúpim záhradu so za-
teplenou chatkou v Detve, 
Pliešovciach aj nevyspo-
riadanú. 5000 â‚¬. Tel: 
0919136775
»Kúpim dobrú chatku so 
záhradou v Detve, Pliešov-
ciach aj nevysporiadanú. 
4500 â‚¬. Tel: 0919136775

11. Hobby a šport
»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
Tel: 0905767777
»Odkúpim parožie, kroje 
aj časti, mince, bankov-
ky, kolesá, vozy a iné. Tel: 
0903868361
»Predám pletací stroj, perie 
na páranie, cena dohodou. 
Tel:0944148692
»Kúpim akordeón, heli-
gónku, husle, saxofón. Tel: 
0915876860

13. Rôzne/predaj

14. Rôzne/iné
»Predám čerpadlo po GO, 
typ-VN-1-4-K-LH-02, cirku-
lárový kotúč Ø470mm, dve-
re vnútorné, ľavé, hnedé, 
80cm, ¾ sklo, kuchynské 
obkladačky 600x300mm, 
biele, 16ks, zabalené. Tel: 
0944154776

15. Hľadám prácu
»Hľadám prácu na čelný 
nakladač vo Zvolene. Tel: 
0910462463

16. Zoznamka
»Sympatická 55r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0944724181
»Hľadám sympat. dievča 
vo veku 19-27r., štíhlej resp. 
plnoštíhlej postavy z Dudi-
niec na priateľstvo. Aj sms. 
Tel: 0940348547

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

07 REALITY / iné    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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interiérové // exteriérové

PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV
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U nás si nemusíte 

 

od pondelka 22. 11.

Balkánsky syr
• 47 % tuku

299

3 x 200 g

(1 kg = 4,98)

600 g

Vajcia
 “M”

249

-48%
cena za 1 kg

Kuracie stehná XXL
•    

Konzumné zemiaky
•     
• 

319

10 kg balenie

(1 kg = 0,32)

399

700 g

(1 kg = 5,70)

Spišské 
párky

699

cena za 1 kg

parenica    
•  

199

800 g

(1 kg = 2,49)

Kyslá smotana  
• 20 % tuku

089

250 g

(1 kg = 3,56)

Smotanová 

499

60 kusov

(1 kus = 0,08)
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119

-52%

(1 kg = 2,38)

500 g balenie

paradajky 

429

805 g

(1 kg = 5,33)

Jogurtový 
nápoj  
•  

1

1 500 g

(1 kg = 1,19)

•  

049

-24%
100 g

1

920 g

(1 kg = 1,73)

• 

Linecké 199

3 x 220 g

(1 kg = 3,02)

660 g

Kofola 2
69

-46%

(1 l = 0,34)

4 x 2 l = 8 l

039

200 g

(100 g = 0,20)

Smotanový 
jogurt  
•  

     

od pondelka
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+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

BLACK

FRIDAY

veľké
znižovanie  cien

od 20. do 30. novembra

CBDexpert

5% CBD olej

10% CBD olej 20% CBD olej

6% CBD olej 3% CBD olej

www.cbdexpert.sk 

24
,00
EUR

36,00
EUR

25,00
EUR 21,00

EUR

50,00
EUR

31,50 €

45,90 €

34,80 € 28,80 €

63,00 €
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Skúsenosti našich zákazníkov
V našich článkoch sa snažíme prinášať 

Vám poznatky z použitia CBD, pričom 
dôraz kladieme na informácie z vedec-
kých štúdií. Napriek tomu, že problema-
tika pôsobenia CBD je predmetom časté-
ho skúmania, vedci prídu prakticky vždy 
k záveru, že v oblasti pôsobenia CBD a 
vôbec fungovania endokanabinoidné-
ho systému v rámci ľudského organiz-
mu, 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 špe-
cificky dávkovanie – je u každého indivi-
duálne 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 použí-
vateľov.

Zozbierali sme preto skúsenosti, kto-
ré Vám možno pomôžu pri rozhodova-
ní sa či siahnete práve po CBD oleji.

Roman (56), Komárno :

„Mal som problém so spánkom a kon-
centráciou. Mám povolanie, ktoré si vyža-
duje 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 streso-
vých myšlienok“    

Diana (39), Bratislava :

„Asi každá žena pozná menštruačné bo-
lesti, 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 nezo-
stala závislá, vyskúšala som rôzne alter-
natívy 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 men-
štruačných bolestí. Na tretí mesiac som 
ani netušila že mám menštruáciu, keďže 
som bola úplne bez bolestí, CBD užívam 
aj naďalej preventívne“

Sandra (32), Vlčkovce :

„Trápili ma depresijné stavy, na ktoré som 
už roky užívala antidepresíva. Keďže som 
si uvedomila, že začínam byť závislá, zľak-
la 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 anti-
depresív na minimum. Síce ešte si netrúfam 
úplne vysadiť, ale som na dobre ceste. Mo-
mentálne užívam 20% CBD olej od CBDex-
pert.“

Ján (63), Kežmarok :

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

Lucia (21), Píla :

„Produkty CBD olejov ma veľmi milo pre-
kvapili. CBD olej som začala užívať kvôli dl-
hotrvajúcej únave a môžem povedať, že po 
pár týždňoch užívania cítim zlepšenie. Od-
porúčam 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 po-
znatkami na mail: mrenova@regionpress.
sk a radi ich uverejníme.           » red.

Foto: Canva



ZV21-46_strana- 9

ZAMESTNANIE, SLUŽBYZVOLENSKO
9

4
7
-0
3
5

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 201



ZV21-46_strana- 10

RELAX Najčítanejšie regionálne noviny
10



ZV21-46_strana- 11

SPRAVODAJSTVO / SPOMIENKA, ZDRAVIEZVOLENSKO
11

Vo veku 69 rokov zomrel slovenský 
spevák a skladateľ žijúci v Prahe, mo-
derátor hudobných podujatí, tvorca, 
ale aj propagátor hudby doma a v za-
hraničí Miroslav „Meky“ Žbirka. 

„Správy o mojej smrti sú pravdivé, 
to by povedal Meky, keby žil,“ píše sa 
na sociálnych sieťach speváka, ktorého 
zvykli volať jednoducho Meky alebo aj 
slovenský Paul McCartney.

Miro Žbirka bol legendou slovenskej 
hudobnej scény, viacnásobný Slávik 
a víťaz ankety Spevák roka na Sloven-
sku, od roku 2006 člen Siene slávy na 
Slovensku, hudobník, ktorého albumy 
vydávané od polovice 80. rokov dosa-
hovali niekoľkostotisícové náklady. 
Absolvoval množstvo koncertov doma 
i v zahraničí.

So zosnulým Miroslavom Žbirkom 
sa lúči celé Slovenski i Česko. Nechýba 
ani speváčka Marika Gombitová. „Môj 
drahý Meky, veľmi mi budeš chýbať. Si 
v mojom srdci navždy. S láskou Tvoja 
princezná,“ uviedla na sociálnej sieti 
Gombitová.

Správa o úmrtí Miroslava Žbirku 
zasiahla aj básnika a textára Kamila 
Peteraja. „Ako blesk z čistého neba. Ve-
del som, že Meky má nejaké zdravotné 
problémy, ale že koniec môže byť až 
taký fatálny, to som netušil,“ uviedol 
pre TASR Peteraj.

„Je to pre mňa veľmi ťažká správa, 
s Mekym som spolupracoval od jeho 

začiatkov,“ spomína Peteraj, ktorý so 
Žbirkom spolupracoval už na jeho debu-
tovom albume Doktor sen z roku 1980. 
„Mali sme krásnu spoluprácu, mal veľ-
ký melodický talent. Samozrejme, bol 
vynikajúci spevák a hlavne tomu celé-
mu veľmi dobre rozumel,“ uviedol na 
adresu slovenského Paula Mccartneyho 
textár.

„Dobrý, rovný, rýdzi. Unikátny hu-
mor. Otvorenosť a ľudskosť. Veľký pane, 
máte môj obdiv a úctu. Ďakujem. Nielen 
za inšpiráciu,“ napísal na sociálnej sieti 
Instagram český spevák Tomáš Klus.

Posledná rozlúčka s českosloven-
skou hudobnou legendou Mirom Žbir-
kom, ktorý zomrel v stredu (10. 11.), bude 
vo Veľkej obradnej sieni Krematória 
Strašnice v Prahe v piatok 19. novembra 
o 14.00 h. Prenos z obradu bude zabez-
pečený prostredníctvom obrazoviek a 
priameho vysielania na oficiálnom fa-
cebookovom profile Mira Žbirku https://
www.facebook.com/MiroZbirka/.

Ďakujeme, Meky!

» red

V súvislosti s ochorením covid-19 za-
žívame veľmi nepriaznivú situáciu. Od-
zrkadľuje ju aj prechod väčšiny okresov 
(vrátane nášho) do čiernej farby. Nie som 
si však úplne istá, či „honba za žolíkom“, 
ktorá sa v niektorých okresoch odrazu 
rozpútala, skutočne pomôže. Spoločnosť 
je v otázke očkovania polarizovaná, vy-
jadrenia typu: „Stačí zaočkovať už len 
XY ľudí a vyhneme sa čiernej farbe,“ asi k 
pokoju medzi ľuďmi neprispejú.

Samozrejme je výborné, ak majú záu-
jemcovia čo najviac možností nechať sa 
zaočkovať. Aj my sme v kontakte s pred-
staviteľmi BBSK a hovoríme spolu o zo-
stavení mobilných tímov pre naše mesto. 
Ochota je. V súčasnej situácii však už na-
rážame na kapacity zdravotníkov. V mi-
nulosti sme prišli za záujemcami o očko-
vanie priamo na naše najväčšie sídliská. 
Už vtedy sme upozorňovali, že ak chorob-
nosť prerastie istú mieru, takáto možnosť 
tu na istú dobu nemusí byť. A hoci vtedy 
prišli stovky ľudí, kapacita jednotlivých 
miest nikdy nebola naplnená. 

Dnes dobre vieme, že záujem výrazne 
poklesol. A napokon došlo aj na naše upo-
zornenia – zdravotníci sú dnes viazaní 
predovšetkým v nemocniciach, zostave-
nie akéhokoľvek mobilného očkovacieho 
tímu sa tak výrazne komplikuje. Neho-
voriac o tom, že keď je zostavený, putuje 
úplne logicky v prvom rade do domovov 
dôchodcov – veď práve seniori sú najo-
hrozenejšou skupinou. O to dôležitejšie je, 
že len v našom meste stále fungujú hneď 
dve miesta pre záujemcov o očkovanie. V 
budove spoločnosti Doprastav sa očkuje 
aj bez registrácie. Na Železničnej polikli-

nike najmä s registráciou. Možnosti teda 
sú, záujem doteraz veľmi nebol. 

A práve preto si myslím, že je to čoraz 
viac o dlhodobej, trpezlivej práci, po-
dávaní informácií a hlavne o počúvaní 
ľudí. Prostredníctvom nášho sociálneho 
odboru tak postupujeme najmä u seni-
orov ako najzraniteľnejších osôb a tiež 
u najslabších sociálnych skupín, kde sa 
ľahko môžu vytvárať ohniská ochorenia. 
Samozrejme, nielen u nich. 

Vrátim sa k nízkej ochote ľudí očkovať 
sa. To je nepopierateľný fakt. O to väčší 
pozor by sme si mali dať, aby ju „honba 
za žolíkom“ nezmenšila ešte viac. Ne-
smieme dopustiť, aby sme na ľudí nahlia-
dali ako na čísla. Nie, treba ich v prvom 
rade počúvať. A trpezlivo vysvetľovať. 
Hovoriť, napríklad aj o tom, aká je tretia 
vlna zákerná. Chorých je tak veľké množ-
stvo preto, lebo nákaza sa šíri rýchlejšie. 
Hovoriť, že existuje možnosť očkovať sa a 
samozrejme i neočkovať. 

Budú to napokon samotní ľudia, kto 
zváži mieru nebezpečenstva. A tiež 
spôsob, akým k nemu pristúpia. V prí-
pade očkovania vzrastie možnosť, že po 
nakazení budú mať miernejší priebeh. 
Bez očkovania tomu tak nie je. Pacienti 
s najťažším priebehom pritom končia v 
nemocnici. No tie sú už dnes preplnené – 
pre pacientov s covidom-19 i pre pacientov 
s inými život ohrozujúcimi ochoreniami. 
Toto všetko sú veci, ktoré by mal každý 
zvážiť. O nich by sme sa mali rozprávať. 
Čísla sú druhoradé.

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121


