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NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA DO 4000 EUR

MANŽELSKÁ PÔŽIČKA DO 10 000 EUR 

PÔŽIČKA NA BÝVANIE  
- HYPOMÍNUS DO 20 000 EUR
• bez založenia nehnuteľnosti

HYPOPÔŽIČKA 2000 – 100 000 EUR
• aj na kúpu nehnuteľnosti   
• výhodnejšie ako v banke  
• na všetko, čo potrebujete

NAJĽAHŠIE PÔŽIČKY 
V REGIÓNE

TREBIŠOV, budova pošty (1. p.)   0905 124 555
SEČOVCE, budova pošty (1. p.)   0905 256 818
Vranov nad Topľou, OC Komunál   0918 611 999
www.centrum-poziciek.sk

Možnosti riešenia

VÝROBA
STREŠNÝCH

A STROPNÝCH
VÄZNÍKOV

alternatíva A alternatíva B alternatíva C

- teraz aj s podkrovnými a úložnými priestormi

Rezivo použité na výrobu strešných väzníkov: Strojovo triedené v pevnostnej triede C24, 
sušené na 18% (+ - 3%), hobľované, hrany zrazené do rádiusu 5 mm.

+421 908 676 932
homola@cechsro.sk www.cechsro.sk+421 905 646 321

vcech@cechsro.sk
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Ten, kto vymyslel prirovnanie 
„ako tŕň v päte“ trafil (iným 
porekadlom povediac) klinec 
po hlavičke. Musel vedieť ako 
bolí kostný výrastok, ľudovo 
nazývaný ostroha. Je to veľmi 
bolestivá diagnóza, ktorá brá-
ni a obmedzuje ľudí v chôdzi, 
športe, ale často aj pri obyčaj-
nom státí. Bolesť prichádza 
najskôr ráno a neraz prekvapí 
aj keď človek o probléme vie. 
Pri záťaži je ešte intenzívnej-
šia, pretože výrastok tlačí na 
niektorú časť nohy.

Pomáha magnet
Ostrohy vznikajú ukladaním 
vápenatých solí, čím sa vy-
tvorí  výrastok v mieste preťa-
ženia. Niekedy sa odstraňujú 
chirurgicky, prípadne rázo-
vou vlnou, ale veľmi dobré 
výsledky sa dajú dosiahnuť 
aj magnetoterapiou. Magnet 
pôsobí brotibolestivo a pro-

tizápalovo. Pulzné magnetic-
ké pole sa dá aplikovať aj v 
pohodlí domova- napríklad 
prístrojmi BioTorus a UltiCa-
re. MUDr. Kuchár z Kúpeľov 
Sliač napríklad konštatuje pri 
použití prístroja „výrazný 
efekt u bolestí členkov a ocho-
rení pätovej kosti.“ Mnohí 
individuálni používatelia tiež 
konštatujú dokonca úplné 
zbavenie sa problémov.

pán Juraj, Martin: ...už zhru-
ba po mesiaci som začal cítiť 
veľkú úľavu. Postupne bolesti 
úplne ustúpili a dnes sa  po 
dlhej dobe znovu cítim výbor-
ne.

pán Stanislav, Trebišov: Man-
želka bola proti kúpe, ale dnes 
ho s láskou používa.Vyliečila 
si ostrohy na nohách a tiež 
karpálny tunel na rukách.

Skúste sa zbaviť problémov 
bez operácie

Vyskúšajte prístroje BioTorus alebo 
UltiCare zadarmo a v pohodlí domova

Na stránke www.orin.sk kliknite na „Prístroj zadarmo“, 
vyplňte kontaktné údaje a uveďte heslo „vilka“

Môžete volať aj na telefónne číslo 0917 493 800 v čase od 
9:00 do 16:00 hod.

ZALOŽENÉ 1867

40 ROKOV
STOLIČKOVÝCH

VÝŤAHOV
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MICHALOVCE
PALM-PLAST, s.r.o. • Okružná 3 (areál AUTOFLASH) 
tel: 056/642 20 32 • 0918 520 651 • 0911 141 518 
e-mail: michalovce@slovaktual.sk

PALPALPALM-PM-PM-PLASLASLAST,TT, s rs.rs.r.o..o..o. ••• OkrOkružnuž á 3 (areál AUTOFL
t lteltelteltel::: 056056056056/64/64/64/64/642 222 22 22 0 30 30 30 30 32 •2 •2 • 090991818 18 520520 65651 •1 • 090911 141
e-e-me-me-m-mmm ilailailailailailail::::: micmicmicmicmicmichallhalhalhalhalha ovcovcvcvcovcovo e@se@s@se@se@e@ lovovovlovlovaktkaktaktualualualual.sk.sksk

TREBIŠOV
Čsl. armády 1174/7 (Longov) 
tel: 0908 940 508 • 0911 940 509 
e-mail: trebisov@slovaktual.sk www.slovaktual.sk

OSLAVUJTE S NAMI

25 ROKOV

ŠPECIÁLNY 

BONUS
• 3-sklo v cene 2-skla

• ZĽAVY na farebné 

prevedenie
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NEREZ

HUMENNÉ, Tolstého 7 
0908 146 783,     www.ekofence.sk
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Nov  Hyundai i40 v m pon kne viac, ako ak te od auta pre rodinu i 
biznis. O ar  v s 7-stup ovou dvojspojkovou prevodovkou, adapt vnymi 
bixen nov mi reflektormi, automatick mi dia kov mi svetlami a predn mi 
LED svetlometmi do hmly. Navy e syst m elektronicky riaden ch zadn ch 
tlmi ov, smart parkovac  syst m a syst m na tanie dopravn ch zna iek. 

Vyberte si kvalitu s 5-ro nou z rukou bez obmedzenia kilometrov aj 
s neprekonate n mi benefitmi: ahk  spl tky u  od 196  mesa ne, 
k tomu havarijn  poistenie za polovicu a zimn  pneumatiky za extra 
v hodn  cenu.

www.hyundai.sk        HyundaiSlovensko

Prekon  o ak vania
Nov  Hyundai i40

Kombinovan  spotreba: 4,3 l - 7,4 l/100 km, emisie CO2: 114 - 173 g/km. 
Foto je ilustra n .z ruky bez

obmedzenia
kilometrov

AHK
SPL TKY

HAVARIJN
POISTENIE 

ZIMN
PNEUMATIKY

Ing. Radoslav Popovič 
RADES

Okružná 5, Michalovce
tel.: 0948 532 988

mail: radespredaj@rades.sk

Vilka Zemplín - 

pre bývanie, domov 

a lepší život

Číslo: 2015 / 07 – leto II

Vydané: 13.7.2015

Ďalšie číslo vyjde v auguste 2015

Náklad a distribúcia Vilky Zemplín: 
38.000 výtla kov zdarma pre 
obyvate ov rodinných domov 
v mestách Michalovce, Trebišov, 
Humenné, Snina, Vranov n/T., 
Sobrance, Se ovce, Strážske, Ve ké 
Kapušany a v alších 181 obciach.
Vychádza mesa ne, 11 x ro ne 
Obchodné oddelenie:
ADS graphic, Plzenská 20, Koši-
ce, 055/ 678 02 85, 0907 923 374,  
info@vilka.sk, www.vila.sk
VILKA - sie  regionálnych 
asopisov zdarma do schránok 

pre obyvate ov rodinných domov
Registrácia: EV 3024/09 
Ro ník XV
Vydavate stvo:  Ing. Michal
 Nem ík - ADS GRAPHIC, 
Jantárová 30, 040 01 Košice, I O: 
33902437
© ADS graphic. Autorské práva sú 
vyhradené a vykonáva ich vydavate . 
Akéko vek rozmnožovanie asti alebo 
celku textov, fotogra  í, inzerátov alebo 

alších sú asti vydania bez písomného 
súhlasu vydavate a je zakázané. Vydavate  
nezodpovedá za obsahovú správnos  
uverejnených inzerátov, vydanie neprešlo 
jazykovou úpravou. 
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MICHALOVCE A. Sládkoviča 1 OC KARAKA (oproti Kaufl andu), 
0902 085 260, maduxmi@madux.sk, PREŠOV Hlavná 10, 0904 572 539, maduxpo@madux.sk, 

KOŠICE Mlynská 17, 0910 370 312, maduxke@madux.sk, BARDEJOV Slovenská 5/č.d.717,7.posch., tel.fax: 054/4706972, 
mobil: 0911 915 333, maduxbj@madux.sk, GIRALTOVCE Hviezdoslavova 726/29 (pri POŠTE) tel. 0907 341 507

Ďalšie pobočky nájdete v mestách: Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, B. Bystrica, Martin
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