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Týždenne do 26 640 domácností

Pečieme torty a zákusky

FÓLIE NA TERASY - ALTÁNKY

na všetky príležitosti

87-0009

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.

ROZUMNÁ
ROZUMNÁ PÔŽIÈKA
PÔŽIÈKA
0907 924 947

62-0021

62-0001

VÝVOZ ŽÚMP

PLOŠNÁ

INZERCIA
................................
0907 895 864

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

NONSTOP

62-0007

0908 580 291

87-0001

s možnosťou
využitia
kamerového
systému
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služby, zdravie

056 688 3357 / 0948 956 600

www.artiumstromceky.sk

62-0015

87-0011

62-0002

Vihorlatská 4, Michalovce

Najčítanejšie regionálne noviny

62-0052

2

87-0017

Kontrola funkčnosti � Nastavenie okien � Nastavenie prítlaku � Výmena tesnenia � Mazanie kovania
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kultúra

humensko
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Eurotelevízia
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www.eurotelevizia.doschranky.sk

+421 917 238 238
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33-0098

predplatne@mafraslovakia.sk

spravodajstvo / služby

4
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od pondelka 29. 11.
U nás si nemusíte

Banány

¨ïóúĊàóüàÿİ
ÏĊÒÀúàÿ¨Ùàÿı

cena za 1 kg

-38%
ƌıƎƔ

85

0

ũìà½ï

87,5/ 90/100 g

7 x 0,5 l

-38%
ƌıƍƔ

3,5 l

99

6

Pilsner Urquell

•

79

0

(1 l = 2,00)

(100 g = 0,90/
0,88/0,79)

CÀÒÏCÒÀ¨ Ù
àÏàÒ¤
•

Supercena
1 kg balenie

99

2

CÒ¨ú©ïĊ àĊ©
mäso

200 g

-40%

cena za 1 kg

-33%

ƐıƔƔľ

59

3

ƐıƐƔ

69

Kuracie
prsné rezne

3

(100 g = 1,80)

Jacobs Velvet
•

700 g

-35%
ƏıƏƔ

89

2

(1 kg = 4,13)

]ÒØtĒóà ÀÙ

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƝƤıƜƜı¤àƠıƜƝıƝƛƝƜÒ¨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

ľJ¤ìàïĀ Ù¨ęÙØÒàà½à¤Ùìï¨¤ÌÙ¨ÙĊēïàÿı

domácnosť, služby
¨ė© àÏ

humensko

od pondelka
ƝƤıÙàĊ¨Øï

480 g

400 g

-20%

-16%

ƏıƔƔľ

ƍıƔƔľ

99

3

Kokosová
kocka

49

Orechové/
_ÏàïǿàĊ©ïàęÏĒ

(1 kg = 8,31)

250 ml

75

0

(1 kg = 6,23)

•

130 g

•

2

Smotana
ÙõÔ½ÙÀ¨

Supercena
Yà¤ÀÙÙ©àÒúÏĒ

5

-24%

ƌƜƛƛ¸ŽƛİƠƣƍ

ƋıƔƔ

75

0

ïĒÙ¤ė

(1l = 3,00)

Supercena
125 g

89

0

(100 g = 0,71)

ïõÀ¤Ē
• nelúpané

1 kg

99

2
1 kg

-46%

-40%

ƌıƍƔ

69

0
Vinea
•

Supercena

ƋıƑƐľľ

39

0

(1 l = 0,46)

200 g

39

Võ¨ÙÀ ÙØĀÏ

Maslo

•

ľJ¤ìàïĀ Ù¨ęÙØÒàà½à¤Ùìï¨¤ÌÙ¨ÙĊēïàÿı
ľľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƝƜıƜƛıƝƛƝƜı

1

(100 g = 0,70)

ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƝƤıƜƜı¤àƠıƜƝıƝƛƝƜÒ¨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

1,5 l

redakčné slovo / služby, zdravie

od 18 do 80 rokov
od 300€ do

a

20 000€

POMOCNÝCH
ELEKTRIKÁROV

6WDQLÏQ£9UDQRYQDG7RSÿRX
YHGÿDSDUNRYLVNDSULVWDQLFL

do Nemecka.
ͽͽà àͽͽͽàÒàJBP>ȵKB

INFOLINKA NONSTOPȳ×Þ×¹/¬T¡êT"eÀc /èq~Tgȴ

V prípade záujmu



KȚPàHLKQ>HQRGQBàK>àQBI àȵȝPIBà

+421 944

016 775

TIP na výlet
66-0147

ahoj

R

Nové, lepšie pôǗiĎky

Senderov

Výročia a udalosti
pápež Urban II. vyhlásil prvú križiacku výpravu.

27. novembra 1095

Byť empatickým znamená, že máme
vrodenú schopnosť sa vcítiť do
druhých a vnímať ostatných ľudí.
Byť empatickým je oveľa viac, než
byť len veľmi citlivým. Empatia je
schopnosť porozumieť citom a vnímať pocity druhého človeka. Pramení zo sebauvedomenia.
85_0337

sūǄïƎūċūĎŒîȠ

Pozor, prichádzame o empatiu!

Príjmeme
na dlhodobú
spoluprácu!
ELEKTRIKÁROV

PÔľIÎKY

Najčítanejšie regionálne noviny

Čím otvorenejší ste k vlastným
emóciám, tým dokážete lepšie rozoznávať a rozumieť city iných ľudí. Nemenej
dôležitým predpokladom je schopnosť
a vôľa počúvať. Vcítenie, vciťovanie sa,
alebo empatia, je prenášanie sa do sveta predstáv druhého, do jeho emócií,
spôsobu myslenia a postojov. Vcítenie
je zložitý emocionálny proces či schopnosť premietnuť svoje vlastné „ja“ do
psychického obrazu inej osoby tak, že
nastane súznenie a následné porozumenie postupujúce od emotívnej k racionálnej rovine. Vciťovanie sa je podmienkou možnosti chápania druhého.
Lenže, sú tu aj takí, o ktorých by sme
v podstate mohli pokojne hovoriť ako o
ľuďoch bezcitných. Tí, ktorým empatia
chýba. Človek s nižšou empatiou nehľadí na následky svojich rozhodnutí
či činov. Nie vždy bude pozerať na možné názory a pocity človeka, ktorému

Výročia a udalosti
Thomas Alva Edison prvý raz predstavil
svoj fonograf na verejnosti

29. novembra 1877

uštedrí hodnotenie, prípadne ranu pod
pás.
Empatický človek ani nemusí vedieť, čo to empatia je. Ak sa však rozvoju
empatie dostatočne nevenujeme, začíname sa prejavovať čoraz ľahostajnejšie. Za posledných 20 rokov sa empatia
výrazne znížila. Vytláča ju oveľa módnejšia nevšímavosť, surovosť, ignorancia a arogancia. Na všetkých stupňoch
riadenia a vo všetkých vrstvách spoločnosti. Lebo je to módne, lebo hlupáci si
zamenili empatiu za slabošstvo. Lebo
hlupáci nikdy nemali k vciťovaniu
sa do situácie iných nejaký pozitívny
vzťah. Lebo hlupáci sú presvedčení, že
na svete sú iba oni, potom oni, potom
dlho nikto a napokon zas iba oni. Módnosť sa neuveriteľne rýchlo šíri. Tak,
ako módne tepláky, tak aj bezcitnosť.
A nemyslime si, že bezcitnosť je iba surovosť. Je to aj bezohľadnosť.
Tupá bezohľadná potreba
presadzovať svoje ja. Iba
to svoje.
A to je viac ako iba
smutný jav. Pokojný
vstup do emaptického adventu, milí
čitatelia!

Výročia a udalosti
Zimná vojna: sovietske vojská vstúpili do
Fínska a postúpili k Mannerheimovej línii

30. novembra 1939

Autoimunitné poruchy a CBD

Autoimunitné poruchy patria medzi
problémy, ktoré postihujú čoraz väčšiu časť
populácie. Celkovo postihujú 5 až 7 percent
ľudstva, v rozvinutých krajinách však býva
tento podiel vyšší. Momentálne je popísaných už viac ako 100 diagnóz, ktoré sa radia
do skupiny autoimunitných ochorení.
Spoločným
znakom
autoimunitných
chorôb je, že sa náš vlastný imunitný systém
omylom zameriava na naše zdravé tkanivá
a náš organizmus dostáva signály, aby proti
nim bojoval. Môže sa to diať v takmer v každej časti tela – týmito poruchami môže byť
postihnuté naše srdce, mozog, nervy, svaly,
pokožka, oči, kĺby, pľúca, obličky, žľazy, tráviaci trakt a cievy. Medzi najčastejšie autoimunitné poruchy patria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Celiakia
Crohnova choroba
Lupus
Psoriáza
Cukrovka 1. typu
Skleróza multiplex
Addisonova choroba
Grevesova choroba
Reumatoidná artritída

Sprievodným znakom autoimunitnej poruchy je vznik zápalu, častokrát na viacerých
miestach zároveň. Presná príčina autoimunitných porúch nie je známa a zrejme ide o
kombináciu genetických a vonkajších faktorov. To ovplyvňuje aj možnosti liečby. Pri väčšine nie je možné úplne vyliečenie.

Každé autoimunitné ochorenie je vážnou
poruchou, ktorú treba riešiť s lekármi. Viacerí
pacienti potýkajúci sa s problémami spôsobenými autoimunitnými chorobami skúšajú
popri liečbe hľadať úľavu, ktorá by zmierňovala sprievodné nepríjemnosti. Jednou z
alternatív takejto úľavy je aj kanabidiol, teda
CBD.
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FRIDAY
od 20. do 30. novem bra

CBDexpert

CBD má pri ľuďoch trpiacich autoimunitnými ochoreniami viac dôvodov, pre ktoré si ho
vyberajú. Prvým je, že medzi známe účinky
CBD patrí modulácia imunitných reakcií. CBD
pôsobí na receptory tzv. endokanabinodného
systému, ktorý máme všetci v tele. Napríklad
štúdia vedcov J. Nicholsa a B. Kaplanovej z
Univerzity v Missisipi konštatuje, že tento
systém po pôsobení CBD prispieva k regulácii imunitnej odpovede, presnejšie k tlmeniu
nadmernej produkcie niektorých cytokínov a
chemokínov.

)RWRFRQVWDQFHȴQOH\FRP

ochorela na zriedkavé autoimunitné ochorenie ankylozujúca spondylitída, z ktorej sa
neúspešne liečila až do roku 2008, kedy jej
predikovali už len pár týždňov života a vysoké riziko infarktu. V zúfalstve sa chytala
čohokoľvek a tak sa dostala k informáciám
o produktoch z konope. Vzhľadom jej stavu
musela byť veľmi opatrná a tak sa rozhodla
Ďalšou dôležitou vlastnosťou CBD je jeho sama pestovať konope a robiť čo najdokonaprotizápalový účinok. Práve zápaly sú ty- lejšiu extrakciu účinných látok z nej.
pickým a nepríjemným sprievodným javom
mnohých autoimunitných ochorení. Aj v tomPo tom, čo konečne zaznamenala zlepšenie
to ohľade je CBD u pacientov s imunitným stavu zmenila svoj život a rozhodla sa venoochorením vítanou úľavou. Spolu so zápalmi vať výskumu možností ako využiť výťažky z
sa CBD podieľa aj na potláčaní bolesti. Vďaka konope v prospech zdravia. Dnes je šéfkou
tomu, že CBD nemá na rozdiel od niektorých vlastnej firmy podnikajúcej v oblasti výroliekov nepriaznivé vedľajšie účinky, použí- by konopných produktov, držiacej viaceré
vajú ho v súvislosti s tlmením bolesti najmä patenty a pomáhajúcej veľkému množstvu
ľudia, ktorých trápi bolesť dhodobo.
pacientov ďalšími ochoreniami. Jej podnikateľská filozofia vychádza z jej skúsenosti a tak
Medzi známe príbehy patrí príbeh Con- sa snaží o čo najdokonalejšie postupy a čo
» red.
stance Finley. Tá v roku 1996, veku 44 rokov najčistejšie produkty.
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5% CBD olej

,0EU0R

24

31,50 €

10% CBD olej

20% CBD olej

36,00

50,00

EUR

EUR

45,90 €

63,00 €

3% CBD olej

6% CBD olej

21,00

25,00

EUR

EUR

28,80 €

34,80 €

t.sk
exper

cbd
www.

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

33-0099
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- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL. ČÍSLACH:

0800 500 091

+420 702 193 121

85_0655

humensko

PRÁCA v ČR

PRE KAŽDÉHO

VHODNÉ
PRE MUŽOV, VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY
ŽENY aj PÁRY UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

CALL CENTRUM:

0915 971 823

PRÁCA v Nemecku
Kontakt: 0917650018
nemecko@modd.sk

Snina

Vranov n/Top¾ou

Ponuka práce
pre rôzne pozície

RAKÚSKO
NEMECKO

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.

STAVBÁR

Západné Slovensko
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

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

(LKQ>HQRGQBàKȚPàK>àQBI àȵȝPIBà

+421 944

016 775

Hľadáme práca v skladoch

VODIČOV NA VZV
BRANDYS NAD LABEM, ČR

plat od 30 000 Kč

•možnosť nadčasov
•týždenné zálohy
•nástupný bonus 5000 Kč
•ubytovanie a doprava
•zabezpečujeme preukaz
na VZV (obnova)

MEDIA
kovoobrábanie | IT priemysel | programovanie | testovanie

Od samotného
návrhu
až po
konečný produkt
KONTAKT

0919 496 491, info@empres.sk, www.empres.sk

2. decembra 1805

Teslova 2, Košice
0911 150 171  info@itkap.sk

Výročia a udalosti
Hans Christian Andersen publikoval svoju
prvú knihu rozprávok

1. decembra 1835
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Výročia a udalosti

v bitke troch cisárov pri Slavkove zvíťazilo
vojsko cisára Napoleona Bonaparteho nad
spojenými silami rímskonemeckého cisára
Františka II. a ruského cára Alexandra I., čo
viedlo k uzavretiu bratislavského mieru
(26. decembra)

85_0337

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

37-139

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

2500 - 3000 €/ mesiac.
+ȚPQRMàFEKBȷ

85_0847

Humenné

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY
UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené
85_0911

VHODNÉ
PRE MUŽOV,
ŽENY aj PÁRY

Medzilaborce

zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny
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ZÁRUKA

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• v decembri výrazná zľava z poplatku!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• zarobte si pred Vianocami alebo dvojnásobne
cez Vianoce!

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

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

· opatrovateľský kurz a prax

0800 24 24 44

· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci.

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

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



BEZPLATNÁ
INFOLINKA

HU21-47 strana-

8

0800 162 162

52-0065

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

32-001-8

Kritériá
pre spoluprácu :

