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Týždenne do 15 000 domácností

Asociálna sociálnosť
mobilu aj polohu. Pisateľka sa nevzdala,
ako dôchodkyňa akceptovala riziko aj
mastnej ponuky, lebo ten ľudský výkrik
ju nenechal ľahostajnou.
Ako sa príbeh skončil? Dobre. Polícia aj
záchranári zúfalého človeka na konci síl
našli. Prebrali ho lekári do svojej odbornej starostlivosti.
A sociálne siete si žijú ďalej svojim životom. „Influenceri“ na nich parazitujú ďalej, ďalej zneužívajú závisť a snahu mnohých biednych ľudí podobať sa životným
štýlom smotánke a ich blahobytu.
Lenže, po sociálnych sieťach lietajú aj
volania o pomoc. Vďaka tým ľuďom, ktorých zaujíma v dnešnej dobe aj toto. Osud
iných a nie iba vlastný profit, hoci pod
akými krásnymi názvami a rečičkami.
Zdá sa mi naozaj málo zaujímať sa iba
o to, kto v čom jazdí, kde býva, s kým
chodí, kde je práve na dovolenke a kde
práve merajú policajti. Cítim
vďačnosť voči tým ľuďom,
ktorí si všimnú aj čosi viac.
Ktorým ide o viac ako iba
o seba. Určite sú aj okolo vás, len si ich treba
všimnúť! Hoci aj na
tých sociálnych sieťach...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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MORKY
NA CHOV

Cenové ponuky ZDARMA
07-0012

ARRI s.r.o.

45-0039

6 - týždnové

3,50 €/m

76-0053

0907 779 018

Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

škridla výpredaj

0905 746 124

INFO: 0907 777 007

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL

STRECHYNA KĽÚČ

www.strecha.ws

do obchodných priestorov v Komárne.
Práca je na dve zmeny.
Ponúkame výhodné pracovné ohodnotenie:
3€ netto/hod. + stravné lístky 3,75€.
Podmienka: komunikácia v slovenskom jazyku

75-06-3

Alebo naopak. Ale postupne. Sociálne siete nám zaplavili hlupáci, ktorí si myslia,
že majú vplyv. Zistili, že parazitovať sa dá
aj exhibicionizmom. Ukazujú sa v luxusných autách, na luxusných dovolenkách,
v luxusnom odeve. S umelými úsmevmi a
umelým chrupom. A dali si meno influenceri. Akože majú vplyv, ovplyvňujú. Naši
podnikatelia im na to letia, veď prečo nie
reklama zadarmo, tí zahraniční ich vyhadzujú z dverí s odkazom, nech si svoje
zábavky láskavo hradia z vlastného. Naši
asociáli – od slovného významu „nemajúci ohľad na sociálne záujmy iných“, zaplavujú naše sociálne siete iba z tých najegoistickejších pohnútok. A hlupáci im na to
letia. Sledujem niektoré tieto komunikačné kanály. Zbieram a triedim informácie.
Minule mi prišla správa s otázkami –
čo robiť, ak pisateľka má obavu, že si
na sociálnej sieti prečítala čosi, čo znelo
ako volanie o pomoc. Výkrik zúfalého
človeka, ktorý už nevidí žiadne riešenie.
Nuž čo robiť – kontaktovať políciu a záchranárov. Po chvíli prišiel povzdych v
zmysle - „záchranári ma informovali, že
neopodstatnený výjazd ma môže vyjsť až
na 1700 eur.“ No môže. Neoprávnených
požiadaviek na výjazd je naozaj veľa. Tak
– informovať políciu, má prostriedky a
spôsoby, ako overiť IP adresu, podľa GPS

INZERCIA

0907 779 018
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

rámové

bezrámové

AKCIA ZĽAVA DO 30%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

bezrámové

Možnosť výhry 300 €

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

balkóny
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Výstavba obchvatu Šale
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KOMÁRŇANSKO 

Slovenská správa ciest (SSC) vyhlásila tender
na zhotoviteľa projektu výstavby obchvatu Šale.
Projekt bol štúdiou realizovateľnosti potvrdený
ako najpotrebnejší úsek cesty I/75 Galanta – Šaľa –
Nové Zámky. Predpokladaná cena zákazky je viac
ako 60,3 milióna eur. Projekt bude financovaný
s príspevkom z eurofondov.
Cieľom štúdie uskutočniteľnosti bolo posúdenie technicky, ekonomicky a environmentálne
najvhodnejšieho riešenia trasy cesty v danom
úseku, s vyhodnotením už navrhnutých trás a
prípadné doplnenie variantov. Štúdia posudzovala dva varianty obchvatu – severný a južný.
Oba posudzované varianty sa javia ako uskutočniteľné s významnými spoločenskými prínosmi.
Šaľa má momentálne jediný most ponad rieku Váh, na ktorom sa sústreďuje všetka tranzitná a vnútromestská doprava. Nový obchvat
mesta bude mať 11,8 kilometra a obsahuje
nový most ponad rieku s dĺžkou 705 metrov.
Začiatok preložky cesty I/75 je približne 120 metrov za existujúcim premostením odvodňovacieho
kanála z vodného diela Kráľová, západne od obce
Kráľová nad Váhom. Severozápadne obchádza
obec Kráľová nad Váhom s premostením ponad
rieku Váh a následne severne obchádza obec Dlhá
nad Váhom, mesto Šaľa a obec Trnovec nad Váhom. Nad obcou Trnovec nad Váhom križuje trasa
mimoúrovňovo železničnú vlečku do podniku spoločnosti Duslo. Koniec trasy sa nachádza pri obci
Horný Jatov za križovatkou s cestou III. triedy.
» TASR

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

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

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

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

Týždenníky siete REGIONPRESS sú
prvým regionálnym médiom, ktoré na
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia
pre svojich inzerentov splnenie všeo
becných zákonných povinností.

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

OZVITE SA NÁM

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

Jarmila Kyselicová
kyselicova@regionpress.sk

0907 779 018
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SLUŽBY, zamestnanie
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0907 779 018

ŽP EKO QELET a.s.

Bez poplatkov za administráciu!
Bez chodenia na dopravné inšpektoráty!
Bez čakania v radoch!
Navštívte naše zberné miesta
a my odhlásime Vaše vozidlo za Vás!

Veľký Meder

Komárno 0911 611 920

0911 611 923

A BEZ POPLATKOV!!!

76-0016

www.ekoqelet.sk

Sme medzinárodná spoločnosť založená v Španielsku v roku 1924. Zaoberáme sa s výrobou medených a

Kosihách (okres Komárno) vyrábame izolované a neizolované vodiče od roku 2007. Využívame
technológiu ťahania drôtu za studena, extrudáciu a povrchovú izoláciu lakovaním a papierom.

Hľadáme nových kolegov do našej výroby na obsluhu výrobných liniek.
Ponúkame:
- nástupný plat - 600€/mesiac, mesačný bonus - 100€/mesiac
- po zaučení zvýšenie platu a bonusu
- autobus zadarmo zo smerov: Komárno, Nová Stráž, Čalovec,
Kameničná, Zlatná na Ostrove, Zemianska Olča, Bodza, Tôň,
Trávnik, Číčov, Klížska Nemá; ostatné smery: príspevok na
dochádzku
- stravné lístky v hodnote 3,60€
- príplatky: za chemický faktor (lak) 80€/mesiac, za hluk 0,59€/h,
za nočnú zmenu 0,96€/h
- ﬁremné akcie
- možnosť odborného a kariérneho rastu
- možnosť platených nadčasov (3,85€/h + 35% základného platu,
príplatky)
- krátky a dlhý týždeň v práci (2 a 5 dní)
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Očakávame:
- ochota a chuť pracovať
- zodpovedný prístup k práci
- pravidelná dochádzka
- technické vzdelanie / myslenie
- dobrý zdravotný stav
- ochota pracovať v nepretržitej prevádzke, v 12h
zmenách

Kontaktné údaje:
035/7902836
hkovacs@vicentetorns.com
Športová 348, Veľké Kosihy

76-0039

Ivanka pri Nitre zaznamenáva v posledných
rokoch obrovský záujem o bývanie v obci. Dôvodom je blízka vzdialenosť od Nitry, porovnateľné ceny nehnuteľností s krajským mestom a zároveň pokojné bývanie na vidieku.
„Záujem o bývanie v našej obci je obrovský.
V súčasnosti máme 2825 občanov. Očakávame, že v priebehu dvoch až troch rokov nám
opäť pribudne značný počet nových obyvateľov,“ povedala starostka Jana Maršálková.
V posledných rokoch pribudla v obci nová vilová
štvrť Nová Ivanka, dostavaný je obytný súbor Kúria.
„Dobudovaná je časť Krásne lúky, kde sú
pripravené pozemky s kompletnou infraštruktúrou pre 102 rodinných domov. Ďalšia bytová
výstavba sa pripravuje na Mojmírovskej ceste,
kde by malo v šiestich bytových domoch pribudnúť 151 bytov,“ uviedla starostka. Obec má podľa
jej slov otvorený územný plán, ku ktorému vypracováva architektonická kancelária dodatok.
„Zbierali sme podnety od občanov na zmeny
a doplnky do územného plánu. Dostali sme veľmi veľa žiadostí od občanov, ktorí chcú zmeniť
záhrady na stavebné pozemky pre individuálnu
bytovú výstavbu. Boli tam aj väčšie zámery investorov na výstavbu,“ potvrdila Maršálková.
Obec disponuje dvoma bytovými jednotkami,
v ktorých je spolu 38 nájomných bytov. Postavené boli pred 15 rokmi. „Chceli by sme pokračovať vo výstavbe nájomných bytov. Nemáme veľa
vhodných obecných pozemkov, no jeden máme
vyhliadnutý. Výstavba závisí od financií,“ uviedla starostka. Podľa jej slov obec eviduje v súčasnosti zhruba 30 záujemcov o nájomné byty.
S príchodom najmä mladých rodín do Ivanky pri
Nitre sa zvyšuje aj záujem o miestnu materskú
školu. Jej pôvodná kapacita nepostačovala, obci
sa podarilo z prostriedkov Európskej únie rozšíriť
priestory o ďalšiu triedu. Súčasná kapacita materskej školy je 61 detí.
„Kapacita sa v tomto školskom roku zvýšila o 23
detí, takže sa nám podarilo uspokojiť všetkých záujemcov. No v ďalšom školskom roku už materská
škola opäť nebude kapacitne postačovať, pretože
do školy odchádza zo škôlky desať detí. Vlani sme
prijali 29 detí a predpokladáme, že rovnaký záujem bude aj v tomto roku,“ uviedla Martina Pňačeková, sociálna pracovníčka obecného úradu.
Pribúdajúca bytová výstavba a rastúci počet obyvateľov si vyžadujú aj ďalšie investície súvisiace
s rozširovaním inžinierskych sietí. Celá obec je plynofikovaná, zásobovaná vodou z mestského vodovodu a napojená na kanalizáciu. „Odpadovú vodu
odvádzame do čistiarne odpadových vôd do susednej obce Branč. Aby sa na kanalizáciu mohlo pripojiť
pribúdajúce množstvo ľudí, musela obec Branč rozšíriť a zrevitalizovať čistiareň,“ potvrdila starostka.
Neriešiteľným problémom zostáva preťažená dopravná infraštruktúra.
„V minulosti trvala cesta do Nitry necelých desať
minút, dnes strávia vodiči v zápchach denne aj hodinu. Naši občania majú už aj problém vyjsť autom
z dvora na cestu,“ povedala Pňačeková. Podľa nej
by výstavba južného obchvatu Nitry, ktorá by výrazne odľahčila cestu prvej triedy spájajúcu Nitru
a Nové Zámky, bola vykúpením nielen pre Ivanku
pri Nitre, ale aj ďalšie obce.
» TASR

75-27

Ivanka pri Nitre: O bývanie v
obci obrovský záujem
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Európsky parlament je hlasom občanov, má s Radou EÚ rovnocennú právomoc

Budeme voliť tých, ktorí rozhodujú
v Bruseli aj o nás
Voľby sa uskutočnia v celej Európe v dňoch 23. až 26. mája 2019. Na
Slovensku to budú v poradí štvrté
voľby do Európskeho parlamentu,
ich termín je určený predsedom
Národnej rady Slovenskej republiky na sobotu 25. mája 2019.
Voľby do Európskeho parlamentu
(EP) sa uskutočnia v členských štátoch
Únie na rôznych úrovniach. V Belgicku
a Taliansku sa voľby konajú na regionálnej úrovni. V Dánsku, Francúzsku
a Španielsku, v susednej ČR, ale i na
Slovensku na celoštátnej úrovni. V
Nemecku sa voľby do EP uskutočňujú
kombinovaným systémom a v niektorých členských krajinách EÚ sú voľby
dokonca povinné - Belgicko, Grécko,
Luxembursko. Pre všetky spôsoby volieb však platí zásada, že sa ich môžu
zúčastniť ako voliči občania, ktorí v deň
volieb dovŕšili minimálne 18 rokov a že
za poslancov EP môžu byť volení občania starší ako 21 rokov. Prirodzene, že
sa dodržiava i zásada rovnosti mužov
a žien, uchádzania sa o zvolenie iba v
jednom členskom štáte EÚ a princíp tajného hlasovania.

Dátum volieb
Voľby do Európskeho parlamentu v
roku 2019 sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 25. mája. 2019. V poradí
dvanáste voľby do Európskeho parlamentu, zároveň štvrté na Slovensku,
sa uskutočnia v EÚ v rámci celoeurópskych volieb do Európskeho parlamentu od 23. mája do 26. mája 2019.

Slovenský nezáujem

a nie iba tých, ktorí si chcú v Bruseli
zarobiť, musíme sa na týchto voľbách
zúčastniť vo väčšom počte. Volieb do
Európskeho parlamentu sa nateraz
podľa prieskumov plánuje zúčastniť 20
percent voličov na Slovensku.

Význam rozhodnutia ísť voliť

Voľby do Európskeho parlamentu
zabezpečujú prostredníctvom volených
poslancov reprezentáciu občanov v rozhodovacom procese Európskej únie a
zaisťujú jej demokratické fungovanie.
Európsky parlament je práve vďaka
tomuto volebnému procesu hlasom
občanov, pričom má spolu s Radou EÚ
rovnocennú rozhodovaciu právomoc v
legislatívnom procese EÚ (s výnimkou
právomocí výlučne v kompetencii členských štátov). Keďže výrazná časť legislatívy členských štátov je transformovaná z európskej legislatívy, majú voľby
do EP pre členské štáty mimoriadne
veľký význam.

Právo voliť
Právo voliť do Európskeho parlamentu
na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na
území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb
dovŕši 18 rokov veku a občan iného
členského štátu Európskej únie, ktorý
má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania
volieb dovŕši 18 rokov veku. Právo voliť
do Európskeho parlamentu na území
Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt
a ani na území iného členského štátu
Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň
konania volieb sa zdržiava na území
Slovenskej republiky.

V nateraz posledných voľbách do EP
odovzdalo pre kandidátov svoj hlas iba
trinásť percent oprávnených voličov.
Zvolení tak boli teda väčšinovo tí, ktorí
majú väčšie fanúšikovské tábory, alebo
verne poslušných voličov, ktorí volia Voľby sú o témach súčasnosti
toho, koho nakáže voliť ich „rodná“
My Európania čelíme mnohým výstrana. Ak chceme zvoliť odborníkov zvam, od migrácie po zmenu klímy,

My rozhodujeme o tom, kto za Slovensko zasadne do týchto lavíc.

foto zdroj EP

Budova Európskeho parlamentu v Štrasburgu
od nezamestnanosti mladých ľudí po
ochranu osobných údajov. Žijeme v stále globalizovanejšom, konkurenčnom
svete. Referendum o brexite zároveň
ukázalo, že Únia nie je nespochybniteľný projekt. A hoci väčšina z nás považuje demokraciu za samozrejmosť, zdá sa,
že je stále viac ohrozená, a to vo svojom
myšlienkovom základe, ako aj v praxi.
Európska Únia sa angažuje vo všetkých
týchto a mnohých ďalších otázkach – od
oživenia obchodu po ochranu spotrebi-

Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej
republiky:
- vo volebnom okrsku, v ktorého
zozname voličov je zapísaný,
- v ktoromkoľvek volebnom okrsku
na základe hlasovacieho preukazu
alebo
- na základe slovenského cestovného
dokladu, ak nemá trvalý pobyt
na území Slovenskej republiky a ani
na území iného členského štátu
Európskej únie.
Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný
hlasovací preukaz, predloží spolu s
občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie
hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom
okrsková volebná komisia zakrúžkuje
poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a
prázdnu obálku opatrenú odtlačkom
úradnej pečiatky obce.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov
vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním
odobrať do priestoru určeného na úpra-
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foto zdroj EP

teľov a podporovanie výskumu. Podporovali dôvod, prečo ísť voliť, a obhajovali samotnú myšlienku demokracie – že
všetci spoločne rozhodujeme o tom, v
akej Európe chceme žiť. Zúčastnením sa
na voľbách rozhodujeme, ich ignorovaním môžeme iba kritizovať.
Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené
na webovom sídle Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky http://www.minv.
sk/?volby-ep
(ib)
vu hlasovacích lístkov.
Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia
hlasovanie neumožní. V osobitnom
priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky
alebo na jednom z hlasovacích lístkov
vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla
najviac u dvoch kandidátov. Potom
hlasovací lístok vloží volič do obálky a
následne do volebnej schránky. Na požiadanie voliča mu okrsková volebná
komisia vydá za nesprávne upravené
hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do
schránky na odloženie nepoužitých
alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do
volebnej miestnosti zo závažných,
najmä zdravotných dôvodov, má právo
požiadať obec a v deň konania volieb
okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej
schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola
okrsková volebná komisia zriadená.
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zaujalo nás / zamestnanie

ZAUJALO NÁS

Štefánik nebol iba významná súčasť suchých politických dejín Európy

Pozoruhodné záľuby malého veľkého muža
V sobotu štvrtého mája uplynulo ku. Je to jedna z najkrajších erotických
presne 100 rokov, čo tragicky zahynul
slovenský astronóm, fotograf, vojen- slovenským aktom.
ský letec, brigádny generál ozbroje„Národu sa nedáva, len žobráných síl Francúzska, diplomat a polikovi, národu treba obetovať.“
tik Milan Rastislav Štefánik.

Fotograf

„Blúdim vo svete sám a smutný, moje jediné šťastie je, že sa
stanem užitočným.“

na vysvedčení štvorku. V jeho múzeu
v Košariskách môžete vidieť kartotečnú
skriňu, na ktorej je prvý šuplík označený ako Mont Blanc. Vždy mal pri sebe tabatierku, ale na rozdiel od iných mužov
v nej nenosil tabak, ale lieky. Odjakživa
mal totiž problémy so žalúdkom. Ovládal osem cudzích jazykov a doslova precestoval celý svet (okrem Antarktídy),
hoci na výber mal iba loď alebo vlak.

Štefánik – horský turista
Foto zdroj: Archív SNK

Málo známe fakty

M. R. Štefánik vystúpil ģHVħkrát
na Mont Blanc.
Hovoril ôsmimi jazykmi.
Jeho priateĀmi boli T. G. Masaryk,
Vavro Šrobár, J. G. Tajovský, ale
i Ïínsky cisár.
Priatelil sa tieŀs kanibalským
kmeĊom.
Pochádzal z 12 detí.
VlastQLONQLŀQLcu s tisíc knihami.
Trpel chronickými bolHVħDPi
ŀalúdka.
Meral len 160 cm a obúval si
topánky s veĀNRVħRu 2,5.

76-0043

Určite je vo verejnosti málo známa
jeho fotka z Tahiti, kde sa ľahko opiera o
palmu, do pol pása nahý. Štefánik však Astronóm
ešte v roku 1910 nafotil aj nahú TahiťanŠtefánikova astronomická kariéra sa
„Ja s udivením hľadím do
tiež rozvinula na Tahiti, ktoré miloval
vesmíru a snažím sa určiť v
ňom súradnice mojej duše.“
pre čisté nebo, na ktorom sa dali nádherne sledovať hviezdy a planéty. Práve
„Vzdycháme, že život je krátky
tam sledoval Halleyovu kométu preliea súčasne ním ľahkomyseľne
tavajúcu cez Slnko. Chcel tam dokonca
mrháme.“
vybudovať slovenskú kolóniu a otvoriť
továreň na výrobu gombíkov z kokosových orechov. Počas siedmich rokov Milovník
podnikol expedície za úplným zatmením Slnka do Španielska, Turkménska, álne mal šesť priateliek, samozrejme, nie
Brazílie a Oceánie.
súčasne, ale postupne a všetky boli tmavovlasé. V júni 1919 sa mal Štefánik ože„História a zdravá logika
niť s markízou Giulianou Benzoniovou,
ukazujú, že čo je zhnité, nemá
ktorá ho nežne nazývala „malý Slovák“.
trvania.“
Nestalo sa a Giuliana sa už nikdy nevydala, až do roku 1986, kedy zomrela, zostala
slobodná. O Štefánikovi povedala: „Na
Horolezec
Štefánik mal síce chatrné zdravie a svete žijú zázrační ľudia, ba priam magicslabú telesnú konštitúciu, no najvyšší kí. Majú dar od Boha meniť skutočnosť na
štít Európy Mont Blanc zdolal celkovo krásny sen a, naopak, sen na nekonečnú
(ib)
Foto zdroj: Archív SNK 6-krát! Pritom z telesnej výchovy mal reťaz čarovných príhod.“
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Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 9€ netto, hodinová mzda za prácu nadčas je 10€ netto
nástup možný ihneď
Požadujeme:
prax na VZV
znalosť anglického alebo nemeckého jazyka
vlastné auto výhodou
34-0080
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