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Týždenne do 27 450 domácností

Pozor, prichádzame o empatiu!

20%
NA VAŠU BRÁNU, PLOT, ZÁBRADLIE,
PRÍSTREŠOK VO VYSOKEJ KVALITE
Dodanie 3 – 5 týždňov • Pozinkovaná oceľ, hliník, nerez
tel.: 0917 665 155 // e-mail: kovovyroba@w3ldslovakia.sk

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV

PREDAJ
MLÁDOK
od 1.3. 2022

ROZVOZ ZDARMA!

6

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

10-0215

Platí pri objednávke do 31. 12. 2021

NA STRANE č.

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

A J E TO !
» MALIARSKE
A NATIERAČSKÉ PRÁCE
» ELEKTRIKÁRSKE
A INŠTALAČNÉ PRÁCE
» STIERKOVANIE
» SADROKARTÓN
» OBKLADY A DLAŽBY
ŽBY
» POKLÁDKA PARKIET
KIET
» RUČNÉ OMIETANIE
NIE
» ZATEPĽOVANIE
» TAPETOVANIE

KRMIVÁ

PREDAJ KRMÍV, SENA,
SLAMY A VŠETKÝCH
DRUHOV OBILNÍN

MALACKY, Kozia 46/B

0917 568 470

OTVORENÉ:

Po-Pia 7.30 – 19.00
So
8.00 – 13.00

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

HĹBKOVÉ

ing. kubaška

Karol Mikláš

TEPOVANIE
10-0029

www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10

• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079

52-0012-1

• upratovanie

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

UPCHATÝ
ODPAD?

16-0010

NON STOP

0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk
NON STOP

16-0011

0903 150 740, 0905 4700264
264

ZĽAVA

10-0059

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

Vianočná akcia

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!

46-0002

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.

KANALIZÁCIA?
NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!
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16-0330

10-0203

www.cistyodpad.sk

10-0004

NONSTOP
0908 151 982

1

SLUŽBY

2

MALACKO

PIZZÉRIA
ŽABA

Bernolákova 1 A
MALACKY
malacko@regionpress.sk
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PEČIENKY

Vladislav Abel
0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
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VARÍME NÉ CENY
ZA VÝHOD
MENU

EUR
Malacky

Stupava

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.

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

94.750
100.200
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

EUR

OBJEDNÁVKY
0903 262 515

pondelok - štvrtok: 11.00 – 23.00 h
piatok: 11.00 – 24.00 h
sobota: 8.00 – 24.00 h, nedeľa: 13.00 – 23.00 h

Pizzéria Žaba, Kostolište 67

NOVOOTVORENÁ

Pestovateľská pálenica
Radi Vás privítame
v pestovateľskej pálenici,
s modernou technológiou
(300 l kotol, rektiﬁkačná
kolóna) a skúseným
personálom.

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Rohožník, Na Barine 412, tel.: 0944 116 636, 0905 571 794

Frézovanie

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

komínov

Východné Slovensko
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
45.115
32.750

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

SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955 ∙ www.kipa-kimlicek.sk

Rohožník
Roho
ožník

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, FIRMA KIPA
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

16-0207

4,95

4,50

10-0164

ROZVOZ

MENU denne na výber:
1 druh polievky, 3 druhy jedla

Výročia a udalosti
28. novembra 1989
Nežná revolúcia: Československá vláda a Občianske fórum sa dohodli na zrušení článku ústavy o vedúcej úlohe komunistickej strany
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• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

ZĽAVAEZ
ER

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

10-0007

DISTRIBÚCIA (27.450 domácností)
Každý týždeň:
Malacky, Stupava, Borinka, Marianka, Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Veľké
Leváre, Malé Leváre, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Rohožník,
Sološnica, Studienka, Suchohrad,
Závod, Zohor

EUR

sobota:
8.00 – 22.00 h
nedeľa:
13.00 – 20.00 h

10-0221

Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

CENA

3,00

Info: 0902 419 329, e-mail: m.ertl@jsb.sk

75-108

CIGÁNSKE

INZERCIA

16-0236

Redakcia:
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SLUŽBY

MALACKO
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33-0098

predplatne@mafraslovakia.sk

SPOMIENKY / SLUŽBY

Za pani Hildou

» Kúpim babetu, starú
vzduchovku aj pokazenú.
Tel. 0907374235
» Kúpim Škodu Oktáviu, alebo Fabiu.Tel.
0905218938
» Kúpim havarované, alebo motoricky poškodené
auto aj motocykel.Tel.
0903416726
» Kúpim 2-kolesový
prívesný vozík o ložnej ploche 2 x 1 m.Tel.
0910259508
» Predám nepojazdný
dvojkolesový prívesný vozík 2 x 1 m za šrotovú cenu.
Tel. 0910259508
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA
DOHODA 0908205521

03

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04
» Prenajmem zariadenú

izbu komfort v Zohore.Tel.
0903361804
» Prenajmem 1-posteľovú
izbu v Ma, cena 150 € /
mes s energiami, len pre
pánov.Tel. 0903214187
» Dám do prenájmu kompletne prerobený, moderný, jednoizbový byt
v centre mesta Malacky
na Veľkomoravskej ulici.
Voľný od januára 2022.
Cena 440 €/mesiac.Tel.
0903482310

Všetky
kamenárske
práce
ZDARMA:
doplnky,
chodníky zo
zámkovej
dlažby,
doprava
do 100 km

AKCIA

DECEMBER

krátka
dodacia lehota

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

www.kamenarstvo-jablonove.sk

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

27. novembra 1095
Dňa 24. novembra 2021 uplynulo 5 rokov
od smutnej chvíle, čo nás navždy opustila
naša milovaná mama, babka, prababka
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú deti Danka, Jarka, Juraj
so svojimi rodinami. Kto ste ju poznali a mali radi, prosíme,
venujte jej tichú spomienku spolu s nami.

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

K A M E N Á R ST VO
NAJLACNEJŠÍ

• VÝSTAVBA RD
• PORADENSTVO
• ZATEPLOVANIE
• MAĽBY, NÁTERY
• BRÁNY

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• SÁDROVÉ ŠTUKY
• KOVOVÝROBA

BENÁTSKE
STIERKY
0905 83 83 97 • slavo.novota@gmail.com

na Slovensku

Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–15, So: 9–12

Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

0948 650 959 | jankebis@gmail.com | www.kamenarjanko.estranky.sk

STAVBA
08 STAVBA08

ELEKTROINŠTALÁCIE

Chcete si podať inzerát?

PRIPÁJANIE ELEKTROSPOTREBIČOV

Návod nájdete na strane 6 dolu.

00-0000

» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

0903 793 108

MA21-47 strana -
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0911 566 799

0904 466 799
10-0040

09

• RD, bytov, priemysel. objektov
• rekonštrukcie elektroinštalácií
• videovrátniky a dom. telefóny
• montáž LED osvetlenia
• bleskozvody, revízie

DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

NOVÉ POMNÍKY

Naraz prestalo Tvoje srdiečko biť,
nám zostali len spomienky a odkaz jediný:
Chýbaš nám veľmi, mama naša.

POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06

» Kúpim dom do 25 km od
MALACIEK do 45000 €.Tel.
0910539635
» MALACKY, kúpim byt do
75000 €.Tel. 0949375038
» Kúpim záhradu, do
3000 €.Tel. 0949375038
» Vymením 1-izb byt v
Ma Stupavská ul. za
1-izbový v centre Ma.Tel.
0949240094

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

JABLONOVÉ 391

FILOMÉNA PAVKOVÁ z Jablonového.

07

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku. S láskou spomína
manžel Jozef a deti s rodinami.

0910 308 881 nonstop, 034/778 7187 po 19 h

DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05

REALITY
- INÉ/ iné
07 REALITY

VIERA KRÁLOVÁ zo Závodu.

10-0163

BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

Dňa 30. 11. 2021 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustila

16-0234

AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO

10-0024

01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01

Tak rýchlo plynie čas,
spomienka na Teba
zostáva v nás.

S našou minulosťou nezadržateľ- kovú-Ďurišinovú. V zozname jej zvene odchádzajú aj jej protagonisti. rencov figuruje aj úspešný tanečník a
Slovensko zasiahla smutná správa, neskôr úspešný kouč Martin Skotnický.
zomrela pani Hilda Múdra.
Počas Nepelovej kariéry, ale najmä
po nej, Hilda Múdra len cez leto alebo
Vo veku 95 rokov zomrela v noci na neskôr dlhodobo pôsobila aj v zahrapondelok legendárna trénerka kraso- ničí. Trénovala Švajčiarku Charlottu
korčuľovania Hilda Múdra. Pani Múdra Walterovú, deviatu na ZOH 1972, alebo
počas svojej kariéry priviedla svojho Chorvátku Sandu Dubravčičovú, ktorá
najslávnejšieho zverenca Ondreja Ne- na ME 1981 získala striebro a na sarapelu k desiatim zlatým medailám na jevských ZOH 1984, na ktorých skončivrcholných podujatiach. K titulu olym- la desiata, zapaľovala olympijský oheň.
pijského šampióna na ZOH 1972 v SapZa svoju celoživotnú prácu dostala
pore, trom zlatým na MS (1971 – 1973), aj viacero ocenení. Trofej MOV Šport a
piatim na ME (1969 – 1973) a jednej na etika (1998), Zlaté kruhy SOV a Cenu
Svetovej zimnej univerziáde (1970).
fair play SOV (2000), Medailu Pierra
Hilda Múdra sa narodila 1. januára de Coubertin od MOV (2003) i čestné
1926 vo viedenskom okrsku Josefstadt členstvo v Slovenskom olympijskom a
v rodine učiteľa pod menom Hilde- športovom výbore (2004).
gard Klimpel. Keď sa však ako členka
Česť jej pamiatke!
Viedenskej ľadovej revue zaľúbila do
Prešporáka Jozefa Múdreho, manažéra
slovenského turné súboru, a na jeseň
1947 sa zaňho v bratislavskom Modrom
kostolíku vydala, do nových dokladov si na jeho radu dala zapísať krstné
meno Hilda. V roku 1949 sa jej narodila
dcérka Dagmar a o rok syn Pavol.
Ondreja Nepelu trénovala od jeho
začiatkov, ako deviatak jej na ME v
Bratislave venoval k štyridsiatke prvú,
bronzovú medailu. Istý čas viedla aj
ďalších popredných slovenských krasokorčuliarov: Mariána Filca, Agnesu Búřilovú-Wlachovskú, Miroslava
» red
Šošku, Ľudmilu Bezákovú či Evu Križ- Zdroj reprofoto YouTube (@ Dúbravská televízia)

16-0073

Občianska
riadková
inzercia
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16-0003

MALACKO
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41-98

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

WHO

JESENNÁ AKCIA

0948 155 452 • 0903 033 862

www.kfkservis.sk

63-06

kfkservis1@zoznam.sk

16-0204

balkóny • terasy • pergoly • zimné záhrady • prístrešky
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SLUŽBY

6
Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

NEMECKY, ANGLICKY,
ČESKY
rodné listy, vysvedčenia, register
trestov, technické preukazy... iné
úradné doklady

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC

16-0001

034/774 3321, 0948 062 319

2. decembra 1805

» Kúpim hudobný nástroj.

DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

» Predám 2 ks detský bicykel zn. Dema, cena dohodou.Tel. 0904323771

RÔZNE
- INÉ/ iné
14 RÔZNE

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)

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

14

Chcete si
podať
inzerát?

94-0101

16

SERVIS A OPRAVY
tel.: 0917 977 235

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
Tel.: 0907 211 797
www.hydroizolacie-senica.sk

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU

0907 721 667, Malacky

TEPELNÉ
ČERPADLÁ

HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU 15
ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

•predaj
0910 111 100 / 0905 744 062 •montáž
•servis
www.klimatizacia.info

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, MA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk
technicky
zabezChcete si podať
inzerát?
pečuje
ELET, s.r.o.
Návod nájdete
na strane 10 dolu.
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16-0034

Tel. 0903765606
» Kúpim rôzne starožitnosti. Hodiny, mince, mažiare a pod.Tel.
0903818122

Výročia a udalosti

16-0017

11

63-123

HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

MALACKY
Nová ul. 39
e-mail: office@e-manag.sk

16-0015

» Predám kurčatá na
mäso 1-týž/1 €, 2-týž/1,50
€, 3-týž/2 €, živé na zabitie
1,90 € / kg a očistené 2,90
€ / kg. M. Cauner, Kostolište 152. Tel. 0908151966.Tel.
0911206783
» Predám pšenicu, kŕmnu
mrkvu a cukrovú repu.Tel.
0905695828
» Predám čínske kačice,
králiky Nitran, ZDR. Wtm vlnitá.Tel. 0904323771
» Predám zemiaky na
zimné uskladnenie.Tel.
0915957746

SLUŽBY
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MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

i
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16-0002

MALACKO
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VEĽKÁ

Kto povedal, 쏹e nem쎦쏹ete
vyrazi쏉 vo ve쎗kom 쏃t쏯le.

JESENNÁ AKCIA

Objavte nov쏒 Kia Sportage Black edition

AJ VÝKONNÉ STROJE MÔŽU
BYŤ TICHÉ, PRAKTICKÉ
A S DLHOU DOBOU
PREVÁDZKY
Akumulátorová píla
STIHL MSA 140 C-BQ

Set obsahuje akumulátorový stroj,
akumulátor AK 30 a nabíjačku
AL 101.

AKCIA
449.00
SET

Akumulátorová
á kosačka
STIHL RMA 339
39

AKCIA
499.00
SET

Set obsahuje akumulátorový
mulátorový
stroj, akumulátor AK 20
a nabíjačku AL 101.
01.

• Naviga썊n쏯 syst썗m s 8” LCD displejom
• Bezk쎗쏒썊ov쏯 pr썿stup a 쏃tartovanie vozidla (Smart Key)
• Sada bezpe썊nostn쏯ch syst썗mov DRIVE WiSE

Malacky Auto, s. r. o.
Pezinsk쌴 37, Malacky
tel.: 0948 303 226
kia-predaj@malacky-auto.sk
www.malacky-auto.sk

Motorový krovinorez
ez
STIHL FS 55
16-0087

Kia Motors Sales Slovensko s. r. o.: Bli쏹쏃ie inform쌴cie o ponuke sa dozviete u ka쏹d썗ho autorizovan썗ho predajcu Kia.
Kombinovan쌴 spotreba paliva 5,5-9,0 l/100 km, emisie CO2 : 145–204 g/km / WLTP. *Z쌴ruka 7 rokov / 150 000 km. Obr쌴zok je ilustra썊n쏯.

AKCIA
+ žacia hlava
AutoCut 25-2
v hodnote
29,90€

ZADARMO

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

299

žalúzie · siete · rolety · roletky
roletky deň a noc · okná · dvere
zasklenie balkónov · zimné záhrady

AKCIA- 20% zľava

AKCIA
249.00.00

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

MALACKY, BREZOVÁ 2
časť Padzelek
0911 914 813
predajna@metiron.sk

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov.
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,
alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

41-01

www.metiron.sk

MA21-47 strana -
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Po - Pia: 7.30 - 18.00, So: 7.30 - 13.00

16-0127

• Disky kolies z 쎗ahk쏯ch zliatin a doplnky karos썗rie
v lesklej 썊iernej farbe
• LED predn썗 aj zadn썗 svetlomety
• Predn썗 a zadn썗 parkovacie senzory a zadn쌴 kamera

SLUŽBY

9

10-0003

MALACKO

LEN U NÁS

X\#?+8DjǜǘǛȽj;89jS

v;j
x

70%

NA NAŠE NAJKVALITNEJŠIE

MULTIFOKÁLNE

OPTIKADROPTIK

DR.OPTIK_SK

0918 237 833

MA21-47 strana -

9

WWW.DROPTIC.SK

75-03

OKULIAROVÉ SKLÁ

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

Do novootvorenej
pizzérie v Malackách
prijmeme:
Kuchára/Pizzéra
Mzda: 899 € brutto
+ prémie

Predaj a rozvoz po celej SR

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

POLYKARBONÁT

0903 342 475

599 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

dodávky v EÚ
Nástup ihneď
Mzda
1400 – 2000 €
0917 330 383
jume@jume.sk

41-05

1500

449 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

Za akciové ceny!

10% ZĽAVA
2300

399 €

1500

1500

KOMÔRKOVÝ, TRAPÉZOVÝ

-20%

0948 544 523

800

HĽADÁME
VODIČA

10-0220

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

32-0174

10

Frost 2/10
bronz

12,60 €/m2 s DPH

0905 859 679
-20%

Ultralight 2/10
číra

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE
Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

10,98 €/m2 s DPH

eshop.zenitsk.sk

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

Autoimunitné poruchy a CBD
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.

BLACK

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.

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.

Foto: constancefinley.com

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

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.

16-0189

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

13 121 0611

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk

REDAKČNÉ SLOVO / ZAMESTNANIE

MALACKO
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Anti

41-99

32 rokov žijeme v demokracii. Nie je kú obavu z koalície FIKOPEKO - Fico, Kolideálna. Narúšajú ju skorumpovaní lár, Pellegrini, Kotleba.
Aj ja som proti niektorým veciam politici a mafiáni.
korupcii, násiliu, vojnám alebo znečisťoDemokracia je nebezpečná sama pre vaniu životného prostredia. Môžem si vyseba.
brať nejakú skupinu anti demonštrantov
V histórii sa viackrát stalo, že umož- a ísť proti nim bojovať. Alebo sa môžem
nila fašistom alebo komunistom vykriko- snažiť o slušnosť, poctivosť, pokoj, mier,
vať ich heslá a agitovať ľudí - až kým ne- spoluprácu, čisté vzťahy a ochranu prírovyhrali voľby a demokraciu jednoducho dy. Slovo boj možno ani nie je na mieste.
zrušili. Dnes majú extrémisti a rôzni bláz- Dobré veci sa majú robiť v tichu a s láskou
ni aj iné možnosti ako iba demonštrovať v srdci. Tí, čo hulákajú, prišli iba rozbíjať
na ulici. Na destabilizáciu spoločnosti a ničiť. Tí, čo stavajú, nepotrebujú nemôžu používať internet alebo mobilné návistné pokriky. Bolo by dobré, keby
telefóny. Sú to rôzne “anti“ skupiny, ktoré sme mali viac ľudí za dobro, ako tých
nájdu nepriateľa a bojujú proti nemu. Ne- anti krikľúňov. Som dosť antisystémový
priateľ ani nemusí reálne existovať, oni človek. Nemám veľmi v láske štát a úradsa však potrebujú organizovať, kričať a níkov, ktorí nám komplikujú život. Nebojovať. V skutočnosti bojujú s vlastnou zbavíme sa ich však tým, že im budeme
hlúposťou alebo komplexmi. Niekedy sa nadávať. Potrebujeme prebrať niektoré
prejavujú nenávistnými útokmi na inter- ich funkcie na seba a
nete, inokedy útočia aj fyzicky - na fut- obmedziť im tak pole
balových štadiónoch alebo bez rúška v pôsobnosti.
Naše
obchodoch. Otravujú tak ostatných nor- zdravie, podnikamálnych ľudí, predavačky aj policajtov. nie, pomoc núdznym
Potrebujú robiť okolo seba cirkus, natáčať alebo vzdelávanie detí
si hrôzostrašné videá a dávať ich na so- nepatria štátu. Veciálne siete. Ktovie, či to majú z vlastnej nujme sa im
hlavy, alebo ich platia politici a mafiáni, - bez zbytočktorým hrozí väzenie a vedia, že ich už ného kriku.
môže zachrániť iba revolúcia. Mám veľ» Ján Košturiak

INZERCIA

L-TRANS Logistics s.r.o.
Staničná 12, 900 51 Zohor

0908 979 469

HĽADÁME VODIČA

Spoločnosť aktívna vo vodnom hospodárstve
hľadá do trvalého pracovného pomeru:

(vodičský preukaz C, E)

SERVISNÝ TECHNIK
10-0208

10-0219

Kontakt: 0915 973 529

HRADEC KRÁLOVE

Stavebná
spoločnosť
prijme

145 KČ/ NETTO HODINA

- ubytovanie
zabezpečené

Ponuka vhodná pre:

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

BILLA Malacky Mzda: 3,58 €/h. brutto
Kaufland Malacky Mzda: 4,247 €/h. brutto
Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

Nástup ihneď.

(aj manuálna práca)
Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď
Podmienky: nástupný plat 880 € brutto
+ výkonostná prémia od 100€
Zvyšovanie platov po 3 a 6 mesiacoch,
príspevok na dopravu, preplácanie nadčasov,
jednozmenná prevádzka pondelok až piatok,
zamestnanecke zľavy v sieti Möbelix,
stravné lístky
Vaše životopisy zasielajte na email:
verwaltung.lozorno@moebelix.sk
Volajte na tel. číslo +421 257 353 611

MA21-47 strana -

TPP - 7 EUR/hod./ úkol

ŽIVNOSTNÍCI - podľa dohody
Práca na území SR. Nástup po dohode.
tel: 0918/413582 I mail: info@gsksro.sk

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Stupave
Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. Možnosť ubytovania.
10-0219

+420 702 193 121

85_0655

VIAC INFO
NA TEL. ČÍSLACH:

0800 500 091

TESÁROV

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

85_0901

OPERÁTOR
VÝROBY

11

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

Kontakt: 0917 792 798

vodičský preukaz skupiny B
stredoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru
nástupný plat 900 EUR brutto
(po zaškolení 1100 EUR brutto)

m
čný systé
+ mova ý systém
€
0
0
2
1
n
ut od
ovač
Farmace t od 900 € + m
Laboran

10-0170

na SK - PREPRAVY
mzda 1000 € -1300 €/netto
na EU - PREPRAVY
mzda 1600 € - 2000 €/netto

ZDRAVIE / SLUŽBY
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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
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0800 162 162

52-0065

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

32-001-8

Kritériá
pre spoluprácu :

