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Týždenne do 35 000 domácností

Smutný slnovrat
Je za nami. Leto so smutným začiatkom. Pritom to bol kedysi pradávno
sviatok, sprevádzaný tými najbujarejšími oslavami. A zrodom nového života. Za starých čias sa veľa detí rodilo
práve deväť mesiacov po slnovrate.
Dieťa, počaté v tento deň, malo veľmi
vysokú pravdepodobnosť, že prežije,
keďže sa narodilo už do jari.

na Slovensku zostane v pamäti zlý. Medzitým už bola aj Jánska noc, dúfam,
že krajšia, veselšia.

Ak sa teda radšej ako do minulosti pozrieme do budúcnosti – čaká nás
Deň slovanských vierozvestcov Cyrila
a Metoda. Piaty júl je štátnym sviatkom aj v Českej republike. Pod názvom
Deň slovanskej písomnosti a kultúry
Tentoraz sa na slnovrat u nás ho poznajú v mnohých krajinách. A ak
umieralo. Na zábave. To je veľmi ho vnímame aj z tejto stránky, určite to
zvláštna súvislosť – musieť umrieť na nie je iba sviatok veriacich či kresťazábave. Len preto, že niekto s veľký- nov. Dvojica C+M tak či onak ovplyvnimi komplexmi nosieva so sebou tajne la aj to, že dnes môžeme hovoriť o našej
a bez povolenia malú zbraň. Sebave- kultúre a kultúrnosti. Aj keď často viac
domí muži ju nepotrebujú, chráni ich so smútkom, skepsou, ako s hrdosťou.
ich česť a zmysel pre spravodlivosť. Ale na tom svätci vinu nenesú. To spôSlabosi sa ňou oháňajú čoraz častejšie. sobili iní a a najmä samozvaní „sväLebo ich život riadia iné ako základ- tí“ našich čias. Možno práve v rámci
né ľudské hodnoty. Ale – asi je v tom kultúrnosti, v jej mene a v zmysle jej
naozaj nejaký symbol - počas letného zachovania by nám nadslnovratu vraj bývali extrémne aktívni chádzajúci veľký sviatok
mal vnuknúť silu povepráve démoni a bosorky.
dať týmto svojvoľne „naJe mi ľúto, nesmierne ľúto mladého nebovzatým“ dosť. Ale
človeka, podľa priateľov správneho to už sviatočne neznie,
chlapca a smútim s nimi i s jeho ro- najvyšší čas zaželať
dinnými blízkymi. Tak isto si želám pokojný a skrátený
uzdravenie zranených. A spravodlivý pracovný týždeň.
trest pre strelca. Ale, slnovrat tento rok
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pečené
prasiatka

T: 0908 13 11 99

Slovenčina naša

Nie cezčas, ale nadčas.
131190245

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

131190273

721190105

ponúka murárske, búračske
a vodárske práce, sádrokartón,
maľovanie, bytové jadrá,
elektrikárske práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710
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131190001

E+G STAV s.r.o.

131190016

T: 0905 702 189

131190005

(komody, šatníky,
vstavané skrine, kuchyne...)
Strojové hranenie ABS páskou.

131190007

Výroba drevárskych
komponentov
a zostavovanie
finálnych produktov

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09
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Simona Pellerová
0905 719 148
Anna Svítková
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Distribúcia:
Anna Svítková
0915 780 751
www.regionpress.sk
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Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (35.000 domácností)
Každý týždeň: v Prievidzi, Bojniciach, Handlovej a Novákoch
+ v párnom týždni navyše: Bystričany, Čereňany, Diviacka N.V.,
Diviaky n/N, Dlžín, D. Vestenice,
Dubnica, Horná Ves, H. Vestenice, Kamenec p/V, Kocúrany,
Kostolná Ves, Koš, Lehota p/V,
Liešťany, N.Rudno, N.Sučany, Nitrica, Opatovce, Oslany, Radobica,
Rudnianska Lehota, Seč, Šútovce
a Zemianske Kostoľany
+ v nepárnom týždni navyše:
Dubnica, Cígeľ, Hradec, Chrenovec-Brusno, Jalovec, Kanianka,
Kľačno, Lazany, Lipník, M.Čausa,
Malinová, M.Lehôtka, Nedožery
- Brezany, N. Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Ráztočno, Sebedražie, Tužina, V.Čausa a
V.Lehôtka

Veď to je tak absurdné, ako keď by Váš priateľ, s ktorým chodíte cez deň na pivo, Vám v
noci vykrádal úrodu v záhradke.
Nuž, čo už. O Veronike a aj Kiskovi si
ľudia urobia obraz sami. Moju dôveru Andrej Kiska týmto krokom stratil a bude si
ju veľmi ťažko získavať späť. Doteraz som
mu vždy, až slepo, veril. Dnes viem, že jeho
slová zďaleka nemusia byť vždy v súlade s
jeho skutkami. Mrzí ma to, ale zodpovednosť káže, že napriek tomu spolupracovať
musíme a ja určite nebudem tým, kto napriek dýke od chrbta povýši vlastné sklamanie nad záujem Slovenska.
Už len ako doslov - spolu s Veronikou
odišli aj štyria nenápadní naši poslanci. V
ich prípade to je vlastne „pochopiteľné“. U
nás vždy platí totiž pravidlo, že ak sa chce
poslanec znova poslancom stať, tak musí ísť
z konca kandidátky
- ale odtiaľ sa prekrúžkuje za poslanca
len ten, kto štyri roky
makal. No a to oni neboli, tak si našli iného,
po chrbte koho sa do
parlamentu opäť
prepašujú.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

geometrické plány vecné bremeno
polohopisné a výškopisné plány
vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné

131190002

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Zrejme ste už
počuli, že sa Andrej
Kiska rozhodol začať
spoluprácu s našim
hnutím OĽANO tak,
že poza chrbát ľudí
v hnutí dlhodobo
lákal Veroniku Remišovú, aby prevrátila
kabát a prešla do jeho strany.
Nakoniec sa mu to aj podarilo a ľudí v
tíme hnutia OĽANO, ktorí robili roky všetko pre úspech Veroniky a častokrát na svoj
vlastný úkor, to veľmi zamrzelo. Mňa mrzí
najmä neférový prístup bývalého prezidenta Kisku. Na jednej strane všade do médií
opakovane hovorí, ako veľmi mu záleží na
spolupráci s našim protikorupčným hnutím, ale v skutočnosti mimo kamier robí
pravý opak a robí všetko, aby nášmu hnutiu
ublížil.
Podnikal som 13 rokov, zamestnával
som 2 tisíc ľudí, platil najvyššie dane so
všetkých slovenských živnostníkov, ale
nikdy som neoslovil ani jediného zamestnanca z mojej konkurencie, lebo by mi to
pripadalo veľmi nefér. A mohol som, bol to
najľahší spôsob, ako konkurencii ublížiť a
získať vlastný prospech. To ale charakterný
človek nikdy neurobí ani nepriateľovi a už
dupľom nie človeku, o ktorom verejne hovorím, že ho považujem za blízkeho partnera.

Prenajmem byt čiast. zariadený ul. Clementisa
pri LPG - NOVOSTAVBA. Plocha 100m2 + 30m2 terasa.
Cena 600€ + energie T: 0903 538 570

721190164

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

statika a projekty stavieb ° odborné stavebné poradenstvo
stavebný dozor ° ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

131190006

Redakcia:

Predám
pozemok

ul. Riečna 1 200m2

Obchodné priestory na prenájom - prízemie
Kancelárske priestory na prenájom - 1. posch.

95 000€.

T: 0903 538 570

721190164

PRIEVIDZSKO Kiska nezačal ako fér chlap

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

2
politická inzercia, reality, služby

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
v Prievidzi
otvára

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

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

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

Slovenský Červený kríž
Staničná č.2, Prievidza

GYMNÁZIUM
VAVRINCA BENEDIKTA
NEDOŽERSKÉHO

tel: +421 46 542 28 19 | mobil: +421 903 558 925
e-mail: prievidza@redcross.sk, www.redcross.sk

721190067

Informácie osobne na adrese:

MATICE SLOVENSKEJ 16, 971 01 PRIEVIDZA

VYHLASUJE
obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov od 1.10.2019 do 30.9.2024. Ide o priestor o výmere 2 m2
na prevádzkovanie jedného automatu na teplé nápoje
a jedného automatu na kusový predaj potravinových
výrobkov. Cenové ponuky je potrebné doručiť v listinnej
podobe do 18.7.2019 do 10.00 hod. na adresu školy:
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského,
Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza
Ďalšie podmienky a podrobnosti súťaže sú zverejnené na
webovej stránke školy: www.gympd.sk (v záložke „o škole“ –
„zverejňovanie dokumentov“ – „súťaže“ a na úradnej tabuli
a internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja.)
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721190172

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

Cena za 226 hodinový kurz je 300,00 €
alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi
pre evidovaných nezamestnaných.

131190089

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

721190163

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

Prievidza centrum - Pribinovo námestie 2, tel. 0905 471 989

131190269

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

KURZ OPATROVANIA pre dospelých,
v termíne od 22.7. do 22.8. 2019

131190275

3
kultÚra
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4
zdravie / služby

02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» Kúpim starú motorku, diely,
doklady. T: 0940 969 845
03 BYTY /3 predaj
byty/predaj
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
05 DOMY /5 predaj
domy/predaj
» Predám starší RD v širšom centre PRIEVIDZE 5+1, 11a pozemok,
všetky IS cena 130 000€. Tel.
0903 987 831
06 POZEMKY6/ predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie T: 0908
532 682
» Čistenie hrobov a obnova písma, serióznosť, korektnosť a
spoľahlivosť. T.Č. 0919 205 521
» Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000, 8.000 a
10.000 litrov a vodomerné plastové šachty. Cena od 650€. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925 991
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A 10ZVERINEC
záhrada
a zverinec

Diétu DASH zostavili lekári a vedci z
amerického Národného ústavu pre
srdce, pľúca a krv, čo je jeden z Národných ústavov zdravia patriacich pod
Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb USA.
Osem rokov vyhrávala rebríček diét,
uznaných odborníkmi. Skratka DASH z
anglického Dietary Approaches to Stop
Hypertension, znamená vo voľnom preklade „diétne odporúčania na zastavenie
vysokého krvného tlaku“. Ale prax ukázala, že efekt je oveľa pestrejší a znižuje
krvný tlak, riziko srdcového zlyhávania,
hladinu cholesterolu, výskyt srdcového infarktu a mozgovej porážky, výskyt
cukrovky a zlepšuje jej kompenzáciu,
progresiu obličkových ochorení a ýskyt
obličkových kameňov, výskyt depresií a
hmotnosť.
Práve zníženie hmotnosti o 5 - 15
kilogramov spravilo diétu tak populárnu. Základom DASH diéty je konzumovať potraviny, ktoré zasýtia bez toho,
aby vám dodávali nadbytočnú energiu.
Dôležitý je dostatočný príjem bielkovín,
staviť na „zdravé tuky“ a potraviny s prirodzene nízkym výskytom soli. V praxi
to znamená dostatok zeleniny, ovocia a
celozrnných výrobkov, nízkotukové potraviny, ryby, hydina, strukoviny, orechy,
rastlinný olej, obmedzenie vysokotukových potravín – mastné mäsá a výrobky
z nich, plnotučné mliečne výrobky, kokosový a palmový olej, denne dostatok bielkovín - ryby, hydina, tvaroh, obmedzenie

nápojov obsahujúcich cukor a sladkostí.
Dôležité je sledovať počet porcií za
deň, ktoré sa skladajú z presne stanovených zložiek a nevynechávať porcie.
Okrem pravidelnosti v jedení, samozrejmosťou je dostatok spánku, aspoň 7 hodín denne, dostatok tekutín a vyhýbanie
sa nadmernému prijímaniu kofeínu. Diéta má tri fázy:
Prvá fáza trvá dva týždne a je zameraná na zníženie príjmu sacharidov. Organizmus sa tak naštartuje k rýchlejšiemu
spaľovaniu. V tejto fáze sú vylúčené cukry, aj tie v ovocí, obilniny. Príjem bielkovín je zvýšený. Okrem regulácie krvného
tlaku, dochádza k zníženiu hmotnosti a
aj psychicky je pozorovať prísun energie.
Druhá fáza trvá dva mesiace a je už
voľnejšia na prísun sacharidov, vrátane
ovocia a výrobkov z celozrnnej múky.
Sladkosti, sladké pečivo a biely cukor je
naďalej obmedzený. Okrem úbytku kilogramov, poklesu krvného tlaku, laboratórne vidieť zlepšenie hladiny krvného
cukru a cholesterolu.
Tretia fáza vlastne predstavuje zdravý životný štýl. Je predpokladom, že výsledky z
predchádzajúcich fáz a
novovytvorené
stravovacie návyky vyústia do
zdravého životného štýlu.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

11 HOBBY
hobby
a športA11ŠPORT
» Kúpim staré Primky a iné mechanické hodinky, strieborné
mince. Tel: 0905767777

SLUŽBY

12 DEŤOM
deťom
12

HĽADÁTE

18-011

13 RÔZNE /13predaj
rôzne/predaj
14 RÔZNE14 / iné
rôzne/iné

ZAMESTNANCA?
131190008

15 HĽADÁM
hľadám
prácu 15PRÁCU
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16

» Volám sa Emília 70/155 plnoštíhla, hľadám priateľa vek 65
r., ktorý má rád hudbu a tanec.
Rada chodím na zábavy. Len
vážny záujem. Prievidza a okolie
T 0908 062 168
» Hľadám priateľa okolo 70. T:
0944 501 944

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PD medzera
Číslo rubrikymedzera Text inzerátu
Príklad:
RP PD 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.
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regionpress.sk

inzerujte u nás

0905 719 148
0915 780 751

131190009

01 AUTO-MOTO1 / predaj
auto-moto/predaj

Diéta DASH – 8 rokov číslo 1
131190281

Občianska
riadková
inzercia

5
auto, služby, domácnosť
tel./fax: 046/548 52 66
mobil: 0915 893 100, 0903 951 226
e-mail: bc-studio@bc-studio.sk

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

prevádzka:

Košovská cesta 28, bývalý areál Prima Zdroj
971 01 Prievidza

Ponúkame

24 nových moderných
dekorov

131190003

Chcete

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

0905 473 845

izolácie plochých striech

67$9(%122%&+2'1¢632/2ï126ė
MQORNGVPÁTGCNK\ÁEKCUVCXGDPÝEJRTÁE
UVCXDCTQFKPPÝEJCD[VQXÝEJFQOQX
RQMNÁFMC\ÁOMQXGLFNCëD[
\CVGRąQXCPKGDWFQXEGTVKHKMQXCPÝOKU[UVÉOCOK
\GOPÉXÝMQRQXÉRTÁEG,%$
FQRTCXC6CVTC.KC\
RTGPÁLQOHCUÁFPGJQNGzGPKC

tel.:
GOCKNUVUUVCXD[@EGPVTWOUM

PÁLENICA

131190011

721190166

zatepľovanie plochých striech
viac ako 20 ročné skúsenosti
zrealizovaných viac
ako 500 000 m2 striech

KARPATY

6(%('5$ä,(T: 0911 520 675
REMHGQiYN\SUHGDMRYRFLDNYDVRY
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721190182

YRĐQpWHUPtQ\SiOHQLD
47-019

www.plochastrecha.eu

Mliekarenská ulica 3034/1,
971 01 Prievidza
www.jaza.sk
#jaza_carwash_pd
JA-ZA CARWASH PD

721190174

6,40 €

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

do 31. júla 2019

131190237

Pericret K13 filcovaná
biela vápenná
cementová
omietka

0905 807 194

Platnosť:

a rekonštrukciu
interiérov a exteriérov,
t prestavby
a novostavby

11,90 €

5,99 €

(autoumyváreň pri STK)

t realizáciu

72119 0002

Pericret K12 filcovaná
biela
vápenná
omietka

Zľava na umývacie programy
v automatických linkách v JA-ZA CARWASH PD

131190268

45€

MINERÁLNA
OMIETKA
MSP 1

721190098

SILIKÓNOVÉ OMIETKY

6
acn / spomíname, služby

Modlitba je nenahraditeľná
nášho srdca, aby nás mohol inšpirovať
a viesť po ceste života. Potom aj všetky
naše skutky a práca sa stanú modlitbou.
Keď sa v modlitbe približujeme k
Bohu a hľadáme spoločenstvo s Ním,
nájdeme stále viac aj cestu jeden
k druhému. Naučíme sa žiť jeden pre
druhého. Svätá Matka Tereza, ktorá
sa takmer bez prestania modlila ruženec, sa raz opýtala jedného bohoslovca:
„Koľko hodín denne sa modlíš?“ Seminarista bol prekvapený: „Matka, ja
som od Vás očakával, že sa ma spýtate,
čo robím pre chudobných. Prečo sa ma
pýtate, koľko hodín sa modlím? “ V tom
Matka Tereza vzala jeho ruky do svojich
a povedala: „Syn môj, bez Boha sme
vždy príliš chudobní na to, aby sme
mohli pomôcť chudobným! Pamätaj
si: Ja som len úbohá žena, ktorá sa
modlí. Keď sa modlím, Boh vkladá
svoju lásku do môjho srdca a len tak
dokážem milovať chudobných - pretože sa modlím!“
Ten, kto sa modlí, nikdy neprehliadne blížneho v núdzi. Nech nám preto
žiadny čas nie je vzácnejší ako ten strávený
v modlitbe. Keď vyhráme zápas o modlitbu,
vyhráme všetky ďalšie
boje.

Dňa 24.6.2019 sme si pripomenuli
3. výročie, kedy nás navždy opustil

pán Peter Javorček

Manželka a deti s rodinami.

Dňa 27. júna 2019 sme si pripomenuli
15. výročie, čo nás navždy opustil

pán Anton Kohút

131190210

z Diviackej Novej Vsi.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

0905 638 627

„Ako tíško žila, tak tíško odišla.
Skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.“

Dňa 30.6.2019 si pripomíname smutné
5. výročie, čo nás navždy opustila
naša drahá

66-0112

BOJUJTE ! Volajte pomoc

duchovný asistent ACN

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

131190210

z Diviackej Novej Vsi.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

» P. Martin Mária Barta

Ničia Vás BANKY ?

pani Emília Macková, rod. Dubovská

S láskou a úctou spomína dcéra Vierka s rodinou a nevesta Valika s rodinou.

131190248

z Prievidze.

„Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká,
no každý deň patrí tebe naša spomienka.
Už nepočuť po byte tvoj hlas,
už viac neprídeš medzi nás.
S tichou spomienkou k hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.“

Dňa 1. júla 2019 uplynie 36 rokov,
čo nás bez rozlúčenia opustila

Zuzanka Maďaričová.
S láskou spomína otec a sestra Mirka.
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Všetko sa dá niečím nahradiť. Len
modlitba sa nedá nahradiť ničím.
Hoci modlitba nie je všetkým, všetko
bez modlitby je ničím.
Modlitba je to najväčšie, najdôležitejšie a najsilnejšie, čoho je človek schopný. Je to prvé prikázanie. A zároveň prvé
povolanie človeka: stáť v modlitbe pred
Bohom, klaňať sa mu. Ako stvorenia
sme vyšli z Božieho srdca, preto aj naše
srdce túži po Bohu, aby prebývalo v
Ňom. Tak ako nás dýchanie udržuje pri
živote, tak modlitba napĺňa našu dušu
Božím životom. Bez modlitby človek
vnútorne zomrie.
Ako však docieliť, aby sa tak inštinktívne, ako dýchame, aj modlitba stala
tou najprirodzenejšou pohnútkou nášho
srdca? Začnime ako apoštoli prosbou:
„Pane, nauč nás modliť sa“ (Lk 11,
1). Pre modlitbu sa musíme vždy nanovo rozhodnúť, otvoriť svoje srdce Bohu.
Modlitba mení človeka, jeho cítenie,
jeho myslenie, jeho rozhodnutia a činy.
Nemecký básnik Angelus Silesius napísal: „Ten, kto sa skutočne modlí, sa
premení na toho, ku komu sa modlí.“
Aj keď niekedy cítime, že naše srdce je
chladné a akoby mŕtve, nie je pokrytectvo pokľaknúť, priznať si svoju neschopnosť modliť sa a jednoducho túžiť
po Bohu. Ak napriek všetkým ťažkostiam, vnútornej suchopárnosti a roztržitosti vytrváme v modlitbe, Boh
nám neodmietne svoju milosť. On
sám túži po tom, aby bol stredobodom

7
služby, domácnosť, auto
Makrolon 7/16 bronz
16,20 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.polykarbonat.sk/akcia

721190189

Frost 2/10 číra
9,91 €/m2 s DPH

polykarbonát
plexisklo
hliník

KVETINÁRSTVO

131190244

0910 598 927

info: 0905 649 969
otvorené 7 dní v týždni

131190272

UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ ŤAŽKÉ VENCE,
KAHANCE, KYTICE atď Z MESTA,
NAKÚPTE POHODLNE U NÁS!

(člen skupiny Lioness/myWorld)

najbližšia predajňa pri cintoríne v Prievidzi,
Mariánska 39

štiepaný buk - odrezky dub

DAWE – Betón spol.s.r.o.
Doprava a čerpanie kvalitných betónových zmesí od spoločnosti
CRH (Slovensko) a.s., prevádzka Prievidza, Košovská cesta 25.

721190132

Kontakt doprava:
0918 116 821, 0905 158 820, 0902 238 111
www.dawebeton.sk

721190001

Čerpadlo Pumík – rameno 28m, bubon 5m3
Autodomiešavač objem 7m3.

VEĽKÁ LETNÁ AKCIA

-25%

5,99

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA
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131190010

ku všetkým skladovým podlahám
podložka a lišta len za 1 cent
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služby, domácnosť, reality

NEJDE VÁM
BIZNIS?
KON

ZĽAVA -10%*
* pri predložení kupónu
v našej predajni

(tento inzerát slúži ako kupón)

TAKTUJTE N
Á

S

prievidzsko@regionpress.sk

0905 719 148, 0915 780 751
Slovenčina naša
Nie
cucať, ale cmúľať, cicať.

Príjem občianskej inzercie

45-0051

131190279

prostredníctvom SMS

PD19-26 strana-
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na číslo 8866

(podrobný návod nájdete na str. 4)
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škola / zamestnanie, služby

Vysvedčenia svedčiace i nesvedčiace
Prijmeme zamestnanca na pozíciu

OPERÁTOR

Typ pracovného úväzku: plný úväzok
Práca na 3 zmeny: 7,5 hod.
Ponúkame: fyzicky nenáročnú prácu pre ženy v trojzmennej
prevádzke - kompletovanie a balenie vo výrobe plastových
výrobkov.
Bližšie informácie ohľadne pracovného miesta pri osobnom pohovore.

Prax: vhodné aj pre absolventov
Miesto výkonu práce: Hasičská 4, Prievidza
Požadujeme: ochotu pracovať
Nástup: dohodou

Mzda: 520€, max. 30% prémie

75-06-3

Kontakt: 0905 583 798, mokra@jpplast.eu

131190227

PRIJMEME

PREDAVAČKU

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

do darčekovej predajne
v Bojniciach

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

PRÁCA

- možnosť TPP,
- brigádne aj dôchodcovia
a vysokoškoláčky
- mzda 3,50€/1 hod. + odmeny

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

T: 0919 142 388

TANEČNICE / STRIPTÉRKY
Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

0903 404 935

76-0009

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

131190271

Preto by sa vysvedčenie, ktoré sa líši od
očakávaní, nemalo brať ako definitíva,
ale ako námet na prácu s dieťaťom. Tiež
si musíme uvedomiť, že v škole sú rozmanité predmety. Je úplne jasné, že žiak
nemôže vynikať vo všetkých. Žiaľ, náš
systém vyžaduje od žiaka vedomosti vo
všetkých odboroch. Je preto prirodzené,
že hodnotenie nemusí byť vyrovnané.
Pravdou je, že známky zo základnej školy sú čiastkovým kritériom na
prijatie na stredné školy. Aj v tomto je
systém zle nastavený. Nekladie dôraz
na predmety, na ktoré sa bude stredná
škola profilovať. Na druhej strane aj
žiak s vynikajúcimi známkami musí
robiť prijímacie pohovory.
Žiak môže na základe známok
na vysvedčení aj opakovať ročník. Je
správne, ak sa v čiastkových klasifikačných obdobiach vyčerpali všetky
možnosti pred tým, ako sa udelila nedostatočná.
Najdôležitejším v klasickom hodnotení žiakov je prístup rodičov. Najprv
si treba uvedomiť, že spoločnosti nedominujú jednotkári a zlé známky nie
sú definitívou. Druhým predpokladom
je pomôcť deťom nie iba dostať dobrú
známku, ale viesť ich k vzdelaniu, ktoré
im dá v živote oveľa viac ako vysvedčenie. Zároveň však vštepiť deťom pravdu,
ktorú ma naučila moja mama: učíš sa
pre seba.

SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Prievidzi
75-42

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka

0948 109 195

Spoločnosť Pfeiﬀer SK s.r.o.
hľadá do svojho tímu skúseného strojníka

Strojník – 7 € / hod. (brutto) – strojnícky preukaz skupiny
4 a 9, práca pon-pia, výkon práce: územie SR
Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam
Ponúkame: ubytovanie, náhrada cestovného + diéty
V prípade záujmu nás kontaktujte na:

0908 234 961, ﬁlipovicova@pfeiﬀersk.sk

PD19-26 strana-
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36-0006

Nástup IHNEĎ!

32-0024-4

Máme za sebou vysvedčenia. Napriek tomu, že existujú možnosti
na modifikáciu hodnotenia žiakov,
stále sa zotrváva na modeli piatich
známok, ktorý je síce ustálený, no v
mnohých ohľadoch zastaraný.
Je v rukách učiteľov, či známka bude
adekvátnym zhodnotením žiackych
výkonov alebo sa stane prostriedkom
trestania. Objektivizácia hodnotenia sa
ťažko dosahuje.
Výsledky žiakov by mali brať rodičia iba ako čiastkový obraz ich schopností. Rozhodujúcim je ich uplatnenie v
ďalšom vzdelávaní alebo v zamestnaní
či záľuba v obľúbených predmetoch. Je
jasné, že ak žiak viacero klasifikačných
období neprospieva, čo vyplýva z dlhodobo nedostatočnej činnosti, nezáujmu,
neschopnosti porozumieť, tak známka
je upozornením, ktoré treba brať vážne a
je dôležité poznať dôvody jej udelenia. V
rukách rozumného učiteľa je zlá známka poslednou možnosťou pred vyčerpaní iných spôsobov pomoci žiakovi.
Ak sa na vysvedčení neobjavili len
jednotky, netreba robiť z toho problém,
vynášať predčasné závery či trestať. Ani
výkon dospelých nie je rovnomerný. Aj
dieťa má nárok znížiť svoj výkon, čo sa
môže odraziť na známke. Dôvody môžu
byť rôzne. Vývinovopsychologické,
záujmové, motivačné, sociálne a pod.
Nie vždy dieťa môže ovplyvniť, že sa
mu nedarilo. Často potrebuje pomoc a
hlavne záujem, motiváciu dospelých.

46-0192

47-013

10
domácnosť, služby

CIF PROFESSIONAL
CRÉME 21
rôzne
druhy
tQSBDJFBŘJTUJBDFQSPTUSJFELZtBWJWÈäFtLP[NFUJLB
PENATEN rôzne druhy
od

2,49€

/ks

Odstraňovač vodného
kameňa 1l
Cena za 1l = 2,99€

4,99€

2,99€

od

2,49€

/ks

Aviváž COMFORT
intense 900ml/60 praní.
Cena za 1l = 5,00€

Prací gél DASH
935ml/17 praní

CORAL rôzne druhy

Cena za 1l = 4,27€

5,39€

od

5,49€

4,99€

3,99€

/ks

Pracie kapsule DASH
30KS

4,50€
Prací gél SOFT
2,5l/32 PRANÍ
Cena za 1l = 1,40€

Cena za 1ks = 0,30€

V ponuke prírodné mydlá a prírodná telová kozmetika.

Zapotôčky, Ľ. Ondrejova 42 Po-Pi 8.30 h - 18.00 h
So 8.00 h -12.30 h
(jednosmerka pri kruháči)

11,99€

8,99€

PD19-26 strana-
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4,99€

3,50€

721190192

Drogéria HELA, tel.: 0948 957 580

11
interiér

interiér - exteriér - dekorácie

Veľký výber roliet,
garníž a záclonových
koľajničiek, vitrážky
a kaviarenské tyče
skladom, ihneď
k odberu

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,
demontážou starých dverí,
odvozom odpadu

od 522,90 EUR

ŠTÝLOVÉ ROLETY
Interiérové dvere
s doda
už do dvoch týžd ním
ňov

od 108€

DEŇ A NOC

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

aj so zárubňou a

JAPONSKÉ STENY

kľučkou

INTERIÉROVÉ
DVERE

PODLAHY

e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Adresa:

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00
So 9.00-12.00

PD19-26 strana-

A.Sládkoviča 1, Prievidza

(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)
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131190277

www.inexdecor.sk

12
kultÚra

GYMNÁZIUM SVOJMU MESTU
„Zostanú tu po nás nielen budovy“ bolo mottom akcie k
Školský rok 1952/1953 sa stal v dejinách prievidzského
100 ročnici Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi, ktorá gymnázia pozoruhodný tým, že sa transformovalo na tzv.
sa uskutočnila 6. júna 2019.
Jedenásťročnú strednú školu. Sídlom školy sa postupne
stali dve budovy na sídlisku Píly, kde momentálne sídli ZŠ
Školu netvoria len budovy, ale predovšetkým ľudia, ktorí S. Chalupku, vo dvore ktorej sme zasadili platan javoroju navštevujú. Naša škola počas svojej storočnej existencie listý.
vystriedala päť budov a navštevovalo ju tisíce študentov,
Zdalo sa, že v novej budove pavilónového typu, ktorá vyrástla na sídlisku Píly bude prievidzské
gymnázium sídliť už natrvalo. No zvyšovanie počtu obyvateľstva a veľké prírastky detí kládli čoraz vyššie nároky na
ďalšie učebne pre zabezpečenie povinnej
školskej dochádzky. Preto gymnázium
uvoľnilo svoju budovu pre základné
školstvo. Pre potreby gymnázia vyrástla
súčasná budova na Ul. Matice Slovenskej
16, v ktorej sa začalo vyučovať 1.9.1974. V
roku 2005 sme zrealizovali nádstavbu
jedného bloku, čím pribudli štyri triedy, odborné učebne informatiky a veľká
zborovňa. V posledných rokoch boli vymenené okná, vybudované multifunkčné
športové ihrisko, zrenovované palubovky
telocviční, pribudlo aj nové laboratórium
chémie. Snažíme sa byť modernou školou nového tisícročia.
Posledným zasadeným pamätným
stromom je slivka čerešňoplodá, ktorá

na jar poteší svojimi krásnymi kvetmi a počas roka zaujme
červenými listami pred budovou našej školy.
Sme hrdí, že aj my sme súčasťou Gymnázia V.B. Nedožerského, píšeme jeho prítomnosť, tvoríme jeho budúcnosť a
naše stopy sa už zapísali do jeho histórie.

Mgr. Marta Lančaričová a Mgr. Marcela Faráriková
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131190269

učili v nej stovky pedagógov, viedli ju desiatky riaditeľov. Pri tejto príležitosti sme
sa rozhodli vysadiť pamätné stromy ako
symbolický odkaz kolobehu života pre
nasledujúce generácie. Celá akcia bola
malým putovaním históriou na miestach
sídiel gymnázia.
Keď v roku 1919 zoštátnením maďarského Kráľovského katolíckeho gymnázia v Prievidzi vzniklo tu dnešné gymnázium, nemalo k dispozícii svoju vlastnú
budovu. Dostalo síce nové meno – Československé štátne reálne gymnázium
Franka Sasinku, nového riaditeľa a nový
profesorský zbor, no svoje pôsobenie začalo v starej kláštornej budove, kde v súčasnosti sídli Piaristická škola Františka
Hanáka. Pred Piaristickým kostolom sa
uskutočnil kultúrny program v ktorom
sme si pripomenuli históriu školy, podfarbili ho poéziou, tancom a spevom. V
malom parčíku za Piaristickým kostolom sme vysadili borovicu čiernu.
Druhá budova gymnázia bola postavená na základe
objednávky ministerstva verejných prác a 1.júna 1930 sa
uskutočnila slávnosť otvorenia novostavby na Vystrkove,
na Mariánskej ulici. V areáli tejto základnej školy sme posadili orech kráľovský.

13
interiér, služby

Predaj a servis
JQJPYWNHPµHMPTQTGJıNJP
elektrických bicyklov
elektrických longboardov
howerboardov
FZY¥ÃTPUWJIJYN

Predajňa - M.Hodžu 7/A Prievidza
3U
L
GD QDG QÂN
UðH  XS
N]  H
GD € 
UP
D

Tapeta Summer Garden
yKOBERCE
yVINYL (PVC+LVT)
yLAMINÁTOVÉ
PODLAHY
yZÁCLONY
yTAPETY

6,49

3,99

2NDPìLWÊ]ĆDY\RGUÂWDQÊ
SULDPRQDSUHGDMQL
]SUHGDMQÞFKFLHQ

€/rolka

2WYÂUDFLHKRGLQ\3RQ6RE

5,99

9,49

od

€/m2

72119191

8QJIZOSĔJXMTU

€

€/m2

3RGODKD'XE7DUNLQR

YRYLDFHUÞFKIDUEÂFK

1DSUHGDMQLýDO{ÎFKGUXKRY
ODPLQÂWRYÞFKDYLQ\ORYÞFKSRGOÂK

.REHUHF1HSDO
YRYLDFHUÞFKIDUEÂFK

0RQWÂìSRGOÂK

PRIEVIDZA, Bojnická cesta 55, Tel.: 0919/288-832
9EXGRYH&%$GLVNRQWXRSURWLSXPSH6KHOOD0F'RQDOGX %H]SODWQÊSDUNRYLVNR]DEXGRYRX
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hlavu
hore,
radíme,
kultÚra
za život
/ služby,
zamestnanie

Kampaň za krásu staroby
„Ani výrazný prílev migrantov, ani
výrazne vyššia ako predpokladaná
úhrnná plodnosť nezabráni populačnému starnutiu našej spoločnosti.“
Sú to vážne slová. Citát je zo záverov
Slovenskej štatistickej a demografickej
spoločnosti, ktoré vydala teraz v júni.

zmiernenie demografického prepadu.
Riešenia sa týkajú celého systémového
prístupu naprieč všetkými oblasťami:
od podpory pôrodnosti cez sociálnu,
rodinnú, migračnú, bytovú i zdravotnú
politiku.

Napriek tomu, že o kríze demografie vieme už najmenej niekoľko desaťročí, doterajšie „opatrenia na centrálZanedbanie reálneho demografic- nej, regionálnej i lokálnej úrovni sú
kého stavu nás totiž vženie do trendu nedostatočné, v niektorých oblastiach
veľmi nelichotivého pre ochranu živo- v podstate žiadne, a niektoré idú proti
ta a ľudskej dôstojnosti: starí ľudia sa reálnej adaptácii na nezvratné demostanú pre nás bremenom, ktorého sa grafické zmeny“. Tieto slová sa vzťabudeme chcieť zbaviť. Pri dnešných hujú na všetky politické reprezentácie
chýbajúcich etických a morálnych zá- – koaličné či opozičné.
sadách a pri stratégiách ekonomickej
efektívnosti nebude ľahké argumenSpolu s politickými stratégiami je
tovať proti eutanázii na želanie (či bez totiž dôležitá aj výchova k úcte k starneho). Už dnes prebiehajú diskusie ším ľuďom. Etika medzigeneračných
spochybňujúce právo na život (nie iba vzťahov – teda ústup od dôrazu na
nenarodeného ale i toho žijúceho) člo- ekonomické a majetkové záujmy, od
veka. Opatrenia na záchranu demogra- individualistických túžob k spoluúfie preto musia byť alternatívou.
časti a zodpovednosti, od osobných
výhod k naplneniu altruistických stráSpráva konštatuje, že populačné nok človeka. Intenzívne šírme lásku
starnutie tu je a bude výraznou črtou k rodičom, starým rodičom, dávajme
budúceho demografického vývoja. príklad starostlivosti. Nehanbime sa
Podľa nej je „nezvratné a nastane s prechádzať po meste s invalidným vopravdepodobnosťou
hraničiacou zíkom, vezmime starkých na kultúrne
s istotou.“ Vieme pritom, že slovo podujatia, do spoločnosti, aby si mladí
„istota“ sa pri štatistických hodnote- zvykli na tvár staroby. Veď raz budú oni
niach vyskytuje zriedkavo. Závery jed- jej nositeľmi.
noznačne hovoria, že začať s populačnou politikou treba hneď, a to aspoň na
» Mária Raučinová, Fórum života

4

S
PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO,
VY VIETE PREČO ...

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751 PRIEVIDZSKO
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MESTO
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PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Nové Žihadielko otvorili deti v Prievidzi
PRIEVIDZA – Nové detské ihrisko Žihadielko otvorili v sobotu 22. júna v Prievidzi. Pásku pomáhali
zástupcom mesta a Lidla strihať tí najpovolanejší
– samotné deti. O tom, že mesto Prievidza patrí do
víťaznej desiatky lokalít pre rok 2019, rozhodli v hlasovaní na webe zihadielko.sk priamo ľudia. Jedinečné detské ihrisko v Prievidzi nájdete na Šulekovej
ulici. Projekt Žihadielko organizuje spoločnosť Lidl
Slovenská republika od roku 2016, v lete sa počet
detských ihrísk zaokrúhli na štyridsať.

atrakcií vrátane vystúpení obľúbených Trpaslíkov z
RTVS. Deti sa zároveň dozvedeli množstvo zaujímavých
informácii o recyklácii a ekologických témach. „Veľmi
ma potešila informácia, že Prievidza uspela v súťaži o Žihadielko a získame nové detské ihrisko. Poďakovanie za
to patrí všetkým, ktorí sa zapojili do hlasovania a pomohli
tak mestu dostať sa na druhé miesto vo svojej kategórii.
Špeciálne poďakovanie patrí M. Bránikovi, ktorý založil
na facebooku stránku, prostredníctvom ktorej spájal Prievidžanov a motivoval ľudí k hlasovaniu. Verím, že ihrisko
Žihadielko sa bude tešiť veľkej obľube u detí a rodičov,“
povedala primátorka Prievidze Katarína Macháčková.
Ihrisko Žihadielko je určené pre deti od 2 do 12 rokov.
Jeho rozmer je 16 x 20 m a bude sa na ňom nachádzať
osem herných prvkov. Ihrisko je rozdelené do dvoch zón
podľa veku detí – 2 až 6 rokov a 6 až 12 rokov. Deti sa
budú môcť zahrať na dvoch hradoch, pieskovisku, kolotoči, hojdačkách či prevažovadlách. Všetky herné prvky
sa nesú vo veselých a hravých motívoch Včielky Maje a
jej kamarátov. Samozrejmosťou sú aj lavičky, stojan na
bicykle, či odpadkové koše. Hodnota jedného ihriska je
87 000 €.

Výsledky hlasovania v súťaži ihrisko Žihadielko pre
rok 2019:
Počet obyvateľov 33.000 a viac:
„Moderných a bezpečných detských ihrísk v slovenských
1: Nové Zámky (106 973),
mestách stále nie je dosť. Preto nás teší, že tento rok pri2: Prievidza (101 562)
budne desať nových Žihadielok, ktoré potešia deti aj ich rodičov,“ povedal Marek Hloža, vedúci predaja
spoločnosti Lidl Slovenská republika. Doplnila ho aj Jana Klačeková, vedúca projektov operatívnej
administratívy spoločnosti Lidl:
„Čas, ktorý môžu deti stráviť spolu
s rodičmi či starými rodičmi je vzácny. Je to dobrý pocit, že ho aktívne
strávia v krásnom novom detskom
ihrisku s včielkou Majou, ktoré mestu darovala práve spoločnosť Lidl.“
Okrem Prievidze získali nové ihrisko Žihadielko aj Hurbanovo, Partizánske, Bánovce nad Bebravou,
Rimavská Sobota, Revúca, Košice-Sídlisko KVP, Svit, Nové Zámky a
Komárno.

131190184

Počas slávnostného otvorenia bol
pripravený zaujímavý program pre
celé rodiny. Na malých návštevníkov čakalo mnoho zaujímavých
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prijme do pracovného
pomeru:

���������

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

�����������������
IBA ZA 228€

- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

1 osoba a pobyt !!!
Pre dôchodcov iba za 178€
����������������������������103€

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

Rezervácie: 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396

www.oravskahoraren.sk

Slovenská firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

preprava
sťahovanie
vypratávanie

BEZ DEMONTÁŽE !

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
NON STOP lin
BITÚMENOVOU LEPENKOU
ka
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

0944 720 932

Dovoz štrku

t ZÁRUKA MINIMÁLNE
20 ROKOV
VYKONÁVAME OPRAVY:
t
NAJLEPŠIA
CENA
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
t ŽIADNA ZÁLOHA
obnova plochých striech technológiou COPERNIT t PRVOTRIEDNA
záruka minimálne 20 rokov
KVALITA

Dovoz
štrku

85_0433

www.stahovacia-sluzba.com

721190190

OBNOVA STRIECH

85-0005

34-0112

32-0079

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

27-0084

Cena zahŕňa ubytovanie,
plnú penziu, výlety, program.

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny
splátky od 35 €

zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

rámové

0948 787 777 | www.balkona.eu

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0054

ZĽAVY AŽ DO 30%

