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SPIŠSKO

SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 30 000 domácností

ČISTENIE HROBOV
KUPÓ

NA ZĽ

DOPRAVA ZDARMA

N

AVU

PLATÍ DO 30.9.2019

99-0140

JEDNOHROB 65 €
DVOJHOROB 100 €

BETÓNOVÉ

ul. Radlinského

EL spol. s r.o.

a príslušenstvo

Bývalý
Areál

PLECHOVÉ GARÁŽE

FIRMA TATRA TEXTIL, s.r.o.

0905 20 70 59

POPRADSKÁ 224, HOZELEC

www.kupdodomu.sk

PRIJME DO ZAMESTNANIA:
|~mo{z¬w{zm{nxtÔq|{mo¬ot~{v{
 qzw~mv¬~w 
yqotmzuwmÔuvmo¬ot~{v{

DOMOV, BYTOVÝCH
A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

ŠUMNÁ
STRECHA

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

ZÁKLADNÁ MZDA PRI NÁSTUPE 3,10 EUR/HOD.,
PRÍPLATKY DO VÝŠKY 100 EUR, + VÝKONNOSTNÁ PRÉMIA
OSOBNÝ POHOVOR NUTNÝ.

pivnice, povaly, garáže, stavby, sklady.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O TERMÍNE POHOVOROV V PRAC. DŇOCH
OD 8:00 DO 15:00 HOD. NA TEL. Č.: 0903 635 278

59-0259

PLECHY, voliery pre psov

MICHAL

0908 337 893

61_0092

VYPRATÁVANIE

79-0274

0907 519 566

79-0282

79-0283

Radlinského 17, Spišská nová Ves

Čistenie, kosenie pozemkov a výrez náletových drevín.
Ručné búracie práce RD, stodôl, vedľajších budov.

79-0281

vypratavaniekosenie@mail.telekom.sk

99-0052

0903 640 759
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Auto-moto, bývanie
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné

Zažite leto plné zážitkov
s SUV modelmi
Zažite
leto plné Kia.
zážitkov
s SUV modelmi Kia.
3 000 €
3 000 €

»PREDÁM MOTO ENDURO
YAMAHA XT 125 X ZACHOVALÁ MôŽE SA JAZDIŤ OD 16R T
0915 234 506
»Kúpim škoda 1000mb, 100,
110R, 105, 120, 130, rapid, octavia, 1202, spartak, tudor,
moskvič, trabant, tatra, aj
náhradné diely 0905 892
215
»KÚPIM MOTO JAWA ČZ+ND
0908 517 300
»Kúpim Jawu 90, 175, 250,
350 a CZ 125, 150, 175, 250 aj
nepojazdné. 0949 505 827

S LETNÝM
EXTRA BONUSOM
UŠETRÍTE AŽ DO
S LETNÝM
EXTRA BONUSOM
UŠETRÍTE AŽ DO

DISTRIBÚCIA (30.000 domácností)
Každý týždeň:
Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica, Smižany, Krompachy, Harichovce, Odorín, Jamník, Spišský
Štvrtok, Spišské Podhradie, Betlanovce, Ferčekovce, Novoveská
Huta, Spišské Vlachy, Spišský
Hrhov, Prakovce, Hrabušice, Iliašovce, Letanovce Spišský Hrušov,
Kluknava, Rychnava a Margecany

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Prenájom RD 3-izbový so
záhradkou v SNV, blízko
centra od 1.9.19 cena dohodou 0904 501 249

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj

Levoèa

Spišská
Nová Ves

SORENTO

SPORTAGE

Gelnica

SORENTO

SPORTAGE

NIRO

STONIC

NIRO

STONIC

07 REALITY / iné
»Kúpim garáž v SNV 0904
105 858
»Kúpim Váš dom, byt. Platba v hotovosti. Tel: 0944
630 600

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

Neodolateľná rodina SUV modelov Kia

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

Neodolateľná
rodina
SUV
modelov
hybridnú Kia Niro alebo
luxusnú
Kia Sorento.
VďakaKia
mimoriadnym letným

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

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
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

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

bonusom teraz ušetríte až do 3000 €. Užite si jazdu cestou-necestou
v štýlových SUV Kia s jedinečnou 7-ročnou zárukou a financovaním
bez navýšenia. Neváhajte, táto výnimočná letná ponuka je limitovaná.
ROČNÁ ZÁRUKA

G A R A N C I A K VA L I T Y

METIS (SLOVENSKO) spol. s r.o.

%VLMJBOTLB 4QJĠTL /PW 7FTّ5FM ّ.PCJM 
QBQDVO!NFUJTTLTLّXXXNFUJTTLTL

METIS (SLOVENSKO) spol. s r.o.

Kombinovaná spotreba paliva 3,8 -9,0 l/100 km, emisie CO2: 88-204 g/km / WLTP. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.
ROČNÁ ZÁRUKA

G A R A N C I A K VA L I T Y

%VLMJBOTLB 4QJĠTL /PW 7FTّ5FM ّ.PCJM 
QBQDVO!NFUJTTLTLّXXXNFUJTTLTL

Kombinovaná spotreba paliva 3,8 -9,0 l/100 km, emisie CO2: 88-204 g/km / WLTP. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.
79-0280

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

bonusom teraz
ušetríte
až do
€. Užite
si jazdu
cestou-necestou
Nasadnite
do SUV
modelov
Kia3000
a zažite
leto plné
nových
príbehov. Vyberte si
v
štýlových
SUV Kia
s jedinečnou
7-ročnou
zárukou
a financovaním
štýlový
mestský
crossover
Kia Stonic,
slovenský
bestseller
Kia Sportage,
bez
navýšenia.
Neváhajte,
táto
výnimočná
letná
ponuka
je limitovaná.
hybridnú Kia Niro alebo luxusnú Kia Sorento. Vďaka mimoriadnym
letným

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 250€

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

kovanie ZDARMA

»Predám kozičku od dobrej
dojky 0904 380 875
»Domáce vajíčka snv 0905
636 693
»Kúpim jelenie parožie za
najlepšiu cenu! 0944 132 200

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78
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Otvorené:
Po-Pia: 9-17

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám aut. práčku zn.LG
A+++ zánovnú, málo používanú, stála 460eur, ja
predám za160eur č.t 0944
196 319

11 HOBBY A ŠPORT
»KÚPIM VOJENSKÉ VECI DO
1945 BODÁKY ŠABLE VYZNA34-0005-1

Západné Slovensko

Nasadnite do SUV modelov Kia a zažite leto plné nových príbehov. Vyberte si
štýlový mestský crossover Kia Stonic, slovenský bestseller Kia Sportage,

»Ponúkam seriózne stavebné a obkladačské práce
0905 495 235
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
»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.

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 3 dolu.

3
služby, bývanie

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 71
9 139

27-0017-45

LETÁKY

16 ZOZNAMKA

0910 987 007

VIZITKY

WWW.PLOSINYPOPRAD.SK

0905 719 139

79-0284

 8 m elektrická samohybka  17 m pásova plošina
 19 m autoplošina  24 m terénna autoplošina
 45 m 4x4 autoplošina

VPHU

/(

VPHU
VPHU

61
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»Vysoký, 44 ročný tmavovlasý fešák, hľadá štíhlu
ženu na nezáväzné stretnutia SNV, LE 0908 668 783

od -6 m do +45 m

0905 719 139

15 HĽADÁM PRÁCU
»Som invalid hľadám prácu
alebo brigádu, mám aj vodičák A,B,C,D môžem robiť
skoro všetko. 0910 266 256

PRENÁJOM
MONTÁŽNYCH PLOŠÍN

46-04

14 RôZNE / iné
»Kúpim čsl. letecké a výsadkárske odznaky a i.
0907 910 755
»Kúpim starý fotoap. 0908
896 736.
»Kúpim staré mažiare, zvony a mince, 0903929268

0905 638 627

13 RôZNE / predaj
»ČZ-JAWA Kúpim takéto motorky aj diely. 0949505827
»Kúpim staré slnkom opálené dosky z humna stodoly a kresané hranoly 0908
795 502

0918 217 665

66-0144

»PREDÁM
CHLAPČENSKÚ
LYŽIARSKU PRILBU ÚPLNE
NOVÚ AJ S OKULIARMI VEĽ.
L-XL a DIEVČENSKÚ VEĽ. XS-S
TIEŽ S OKULIARMI. VôBEC NEPOUŽITÉ. CENA 33E ZA KUS
TEL 0911 668 083

BOJUJTE ! Volajte pomoc

12 DEŤOM

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

MENANIA A INÉ ! 0911 711 119

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku
Ničia Vás BANKY ?

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP SN 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.
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, SN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

TM

79-0279

TM
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redakčné slovo, spoločnosť / bývanie, zamestnanie

Teda, nejde iba o silu, ktorá si s pomocou armády privlastní (uchváti)
cudzie územie, prípadne celý štát, ale
o aj o politický prúd, ktorý si na ukojenie vlastných mocenských a ekonomických chúťok uchváti kompletnú
krajinu. Hoci aj pod heslom - „vyhraj
voľby, môžeš všetko“. Asi je každému jasné, že to nemá nič spoločné s
demokraciou, že ide o sprostú a drzú,
bezohľadnú rabovačnú okupáciu.
23. augusta 1968 odletela do
Moskvy rokovať o normalizácii situácie v Československu po vstupe okupačných vojsk na jeho územie delegácia, vedená prezidentom Ludvíkom
Svobodom.
O pár dní neskôr bol v Moskve po
dlhých rokovaniach medzi sovietskou
a československou delegáciou podpísaný protokol, v ktorom československá strana podľahla nátlaku Sovietov
a zaviazala sa vykonať kádrové zmeny v straníckych a štátnych orgánoch,
anulovať vysočanský zjazd KSČ a
pripraviť dohodu o legalizácii pobytu sovietskych vojsk na území ČSSR.
Sovietska strana výmenou súhlasila s
návratom odvlečených funkcionárov.
František Kriegel, ktorý ako jediný
Moskovský protokol nepodpísal, však
bol prepustený až po naliehaní prezi-

SPOLOČNOSŤ

denta Svobodu.
Kádre, kádre a opäť kádre. Viac
ako pol stovky rokov po spojeneckej
okupácii a rovných tridsať rokov po
„spoločensko-politických
premenách“ v Česko-Slovensku náš štát riadia ešte stále kádre. Stranícke kádre.
Na obrovskú radosť Moskovského
vedenia. Kádre, ktoré sa vydávajú
za demokratov, vlastencov, ochrancov spravodlivosti. Stranícka a žiaľ,
často aj komunistická nomenklatúra.
Túžba po absolútnej moci a nenávisť
k slobode iných patria k jej génovej
výbave. Tá sa prejaví vždy po prevzatí
moci.
Kňaz Tomáš Halík, jeden z protagonistov Novembra 89 hovorí, že
„slovo socializmus je už úplne vyprázdnené prinajmenšom od chvíle,
keď sa robotnícka vrstva zabývala v
kapitalizme a dnes volí prevažne pravicu, občas extrémnu pravicu.
Naozaj nemáme v úmysle vzdať
sa svojho sna spred tridsiatich rokov.
Okupanti v „civile“ sú stále tu. Tých
v uniformách vyhnal už
dávno Michael Kocáb s
priateľmi. Hoci ani na to
sa nesmie príliš nahlas
spomínať.
Odvážnu
jeseň,
milí čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Výberom správnej tašky a obuvi môžete predísť zdravotným problémom dieťať

Radíme rodičom pred začiatkom školy
Pri kupovaní školskej tašky berte
do úvahy najmä hmotnosť dieťaťa.
Overte si, či je vyrobená z kvalitných, zdraviu neškodných materiálov.

lizovaných činností Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky.
Pripomína, že popruhy musia byť nastaviteľné, školská taška má obopínať obe
plecia rovnomerne, aby sa jej hmotnosť
rozdelila rovnako a majú byť z mäkkého
materiálu, aby sa čo najmenej vtláčali
do kľúčovej kosti.

„Školská taška má byť čo najľahšia,
má kopírovať tvar chrbtice a popruhy
nesmú byť príliš úzke. Rodičia by mali
dozrieť na to, aby dieťa tašku nenosilo Obuv sa má prispôsobiť
Ako pripraviť do školy prváka:
ɧ Y\VYHWOLWH PX ŀH Y ģNROH EXGH PDħ
LQ¿UHŀLPDNRYģN¶ONHQ£MGHVLQRY¿FK
NDPDU£WRY
ɧ QHVWUDģWH GLHħD W¿P ŀH KR Y ģNROH
ÏDNDM¼LEDSRYLQQRVWLDGDM¼KRWDP
GRSRULDGNXɢ
ɧQDXÏWHGLHħDUHŀLPXGĊD
ɧGRKRGQLWHVDVQ¯PNHG\VDEXGHWH
VSROX XÏLħ DM NHG\ EXGH PDħ ÏDV QD
RGG\FK
ɧ DN P£ GLHħD ħDŀNRVWL V QDGY¦]RYDQ¯P Y]ħDKRY Y QRYRP SURVWUHG¯ D
NROHNW¯YHP¶ŀHWHSR]YDħMHKRVSROXŀLDNRYNY£P
ɧUR]SU£YDMWHVDVQ¯PRWRPÏRVDXÏLOLYģ¯PDMWHVLÏLVDQHPHQ¯MHKRVSU£YDQLHSU¯ÏLQRXP¶ŀHE\ħVWUHV

tvaru chodidla

Veľmi dôležitý je i výber obuvi pre
dieťa. ,,Nesprávna obuv môže z dlhodobého hľadiska spôsobiť deformity,
trvalo poškodiť kostru chodidla alebo aj
prispieť k vývoju skoliózy,“ upozorňuje
Hmotnosť školskej aktovky
Žiaci 1. a 2. ročníka – 2,5 kg
Žiaci 3. a 4. ročníka – 3,5 kg
Žiaci 5. a 6. ročníka – 4,5 kg
Žiaci 7. až 9. ročníka – 5 kg
docentka Jana Hamade. Detská obuv
má mať vo všeobecnosti pevnú pätu, a
zároveň dostatočne mäkkú a ohybnú
podrážku pod prstami a strednou časťou chodidla. Nevhodnými materiálmi
pre detskú obuv sú koženka, plast, či
poroméry (syntetické usne).

iba na jednom pleci,“ hovorí docentka
MUDr. Jana Hamade, PhD., vedúca Sek- Prehliadka u očného lekára
cie ochrany a podpory zdravia a špeciaPred nástupom do školy by malo dieťa

Pestré prvky oblečenia a tašiek nikdy nie sú na škodu.

zdroj foto: ÖAMTC

absolvovať prehliadku u očného lekára. vo vývoji je veľmi dôležitý dostatok vápDieťaťu ukážte ako má správne sedieť - v nika, preto by mali byť súčasťou desiaty
akej vzdialenosti má mať oči pri písaní mlieko, najmä probiotické a acidofilné
úloh alebo pri počítači a naučte ho jedno- výrobky, jogurty a syry. Ak dieťa trpí
duché cviky očnej gymnastiky. Pri počítači intoleranciou laktózy, prípadne mliečby malo stráviť najviac dve hodiny denne. nej bielkoviny, poraďte sa s lekárom o
potravinách, ktoré sú preňho vhodné.“
Zdravá desiata i nápoj
Nezabúdajte na nápoj pre školáka, najDesiata je dôležitá súčasť stravo- zdravšia je čistá voda, striedajte ju s
vacieho režimu dieťaťa, má tvoriť asi nesladeným čajom, domácim sirupom,
15 percent z denného príjmu energie. čerstvými šťavami, alebo nesýtenou mi,,Kvalitná desiata pre školáka má ob- nerálnou vodou. Nevhodné sú energesahovať celozrnné pečivo, nátierku, tické a rôzne sladené nápoje.
prípadne syr, porciu ovocia, zeleniny a
Zdroj: Odbor hygieny detí a mládeže
kvalitný nápoj. Pre detský organizmus
a Referát komunikačný ÚVZ SR
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Všetky naše renomované jazykové
slovníky slovo okupant vysvetľujú
aj ako uchvatiteľ.

75-27

Okupanti

5
bývanie, zamestnanie, relax
Krížovky s úsmevom
Colník podozrieva manželku z nevery,
tak sa vytratí z colnice a vyrazí domov.
Pred domom cudzie auto, doma nájde manželku
v posteli a na stole víno a dva poháre. Colník
prisko í ku skrini, otvorí ju a všade f ašky
zlé
alkoholu.
po asie
- Tak tu je to v poriadku!
Prisko í k posteli a z pod postele vytiahne kartóny
jemná
cigariet.
vlnená
- Tak tu je to tiež v poriadku!
tkanina
H adá alej a zrazu sa z perináka vysunie
stáva sa
stoeurová bankovka. Colník ju zoberie a hovorí:
redším
- Do perináka som sa už pozeral,...
patentný
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
gombík
vykríklo

lovek,
ktorý žije
v askéze

rímske
íslo 1001

strávili
(hovor.)

ž dka na
voze podoobšúchal
pierajúca
rebriny

3. as
tajni ky

grécka
bohy a
pomsty
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9 / 2 n . 2 9$ 1 , (
.20¥129
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komínov
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zadechtovaných
komínov
> fasádne komíny
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(bás.)

jed a
(bot.)
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komínov
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skratka
laboratória
otesávajme
požívaj
tekutinu
Stanislav
(dom.)

zna ka
piva
obli kový
kamienok

(ULPRQWVUR/XĆLYQ¹
0LFKDO+XG¹Ć

neexistujeme
prenasledovalo

2. as
tajni ky

NDF spol. s r.o., Trenčianska Teplá prijme väčší počet
VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY

kopa, štós
Juliana
(dom.)

atestácia
zamaž
star. zn.
pre dekalúmen

vý ah
(hovor.)

záver
hudobnej
vety
(hud.)

Obdobie september 2019 - január 2020 s možnosťou pokračovania v PP.
Plat min. 70 €/deň. Nástupný bonus 200€. Bezplatné ubytovanie.
Mesačný dochádzkový bonus až do výšky 200€.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
vodiča
Prax s vyklápacím návesom výhodou.
Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

24-0025

skratka
okultného
krvácania

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk
99-0013-1

dopraví
do siete

okrídlený
tvor
(kniž.)
horský
su ový
prúd

slovesná
predpona
lesklý
náter

zohli
1. as
tajni ky

zna ka
pre yard
predložka
so 7. pád.

spôsobil
roz arovanie
starorímsky
úradník

Anastázia
(dom.)

ro né
obdobie

akým spôsobom?

S
U
D4
O
K
U

www.facebook.com/krizovkysusmevom
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Firma DMAG Vám pomôže
nájsť si PRÁCU V NEMECKU.

Ak ste živnostník, tak nás
neváhajte kontaktovať:
info@dmag.sk 0903648543

99-0172

www.scalpermedia.sk

?

Pomôcky:
tibet, sel,
Ate, coda,
nefrolit

Ponúkame prácu v zabehnutej reštaurácií
v Bratislave na TPP, voľné pracovné pozície -

6 1
4

5

pomocný kuchár, grillman, kuchár .
Prax v kuchyni nutná. Nástupný plat od 950 eur.
Životopis môžete zaslať mailom
e-mail: burger@beabout.sk, tel.: 0948 301 483

62-0059

Pomôcky:
abies,
lift, rek,
liev

Severská diéta

Môj prvý článok

(Nováčik medzi najlepšími diétami)

Presne pred 11. rokmi, v deň 40. výročia vstupu okupantov, som sa rozhodol
zodvihnúť hlavu.
Prieskumy hovorili, že SMER+SNS+HZDS bude mať ústavnú (!) väčšinu a ja
som si povedal, že to nemôžem dovoliť.
Napísal som svoj prvý „článok“ v živote a
zverejnil ho vo všetkých našich novinách
v malom štvorčeku na prvej strane. Prišla
mi kopa podporných mailov a tak sa začal príbeh „Obyčajných ľudí“ v slovenskej
politike. Tu je jeho celé znenie:

je konzumácia zdravých potravín, ktoré
sú miestne. Dostatok vlákniny pomáha
Diéta známa ako nordická, alebo udržiavať zdravú funkciu čriev a celého
aj nová nordická, či škandinávska, tráviaceho traktu. Podľa Svetovej zdrapredstavuje to najlepšie zo stravy votníckej organizácie WHO obe znižujú
severských krajín. Typická sever- riziko rakoviny, cukrovky a srdcovocievská kuchyňa je ovplyvnená polohou nych chorôb, pomáhajú udržať optimála prirodzenou potravou - rybami a nu hmotnosť tela.
všetkými plodmi, ktoré more poskyOproti súčasnej strave väčšiny Slotuje.
vákov jej základom je veľa vlákniny – zeV porovnaní s bežnou západnou stra- lenina je bežnou súčasťou každého jedla,
vou obsahuje menej cukru a tukov, ale často nahrádza hlavnú prílohu k mäsu
dvakrát viac vlákniny a omega-3-mast- alebo rybám, na rozdiel od nášho straných kyselín. Podobá sa v mnohom stre- vovania, kde dominuje ryža, zemiaky,
domorskej, ktorá je na prvom mieste me- knedle alebo cestoviny a zeleninu vídadzi diétami. Obe majú veľa zeleniny, me iba „oblohu“ na tanieri, alebo v lepovocia, celozrnných výrobkov a hlav- šom prípade ako malú šalátovú misku.
ne morských rýb.
Jedzte často: ovocie, bobule, zeleniSpolu zabezpečujú dostatočný pro- nu, strukoviny, zemiaky, celé zrná, oretizápalový a antioxidačný efekt. Hlavný chy, semená, ražné pečivo, ryby, morské
rozdiel medzi oboma je v používaní ole- plody, nízkotučné mliečne výrobky, byja - pre stredomorskú je typický olivový linky, koreniny a repkový olej
olej, v severskej dominuje repkový.
Jedzte s mierou: mäso zo zveriny,
Škandinávska strava uprednostňuje vajcia (uprednostniť z voľného chovu),
čerstvé, sezónne a miestne jedlá a vyne- syr a jogurt.
cháva spracované pokrmy. Kombinuje
Jedzte zriedka: červené mäso a životradičné potraviny s relatívne novými, číšne tuky.
ale zdravými – nízkotučnými mliečnyNejedzte: nápoje slademi výrobkami, pestrou skladbou ovocia, né cukrom, pridané cukaj takého, ktorému sa na severe bežne ry, spracované mäso, prínedarí, alebo repkovým olejom. V škan- davné látky do potravín a
dinávskej kuchyni je veľa lososového rýchle občerstvenie.
mäsa, islandského jogurtu skyr, brusníc, ražného chleba, kapusty, kvaky.
» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Severskú stravu si však môže prispôsobiť
Diabetologička, odborníčka na poruchy
každý, pretože jej skutočným zameraním
metabolizmu a výživy

Rusi prišli a odišli
Okupantov sme vyhnali a moc sme dali
našim pánom. Verili sme, že oni budú čestní a spravodliví. Miesto toho papaláši kradnú a žijú na úkor obyčajných ľudí. Včera zobrali ľuďom 400 miliónov, dnes 900, zajtra
6 miliárd. A tak dokolečka, deň čo deň. A
tak dokolečka, z našich daní.
Ľudia, nemáte pocit, že je to o tom istom? Tiež ste si mysleli, že Ficova vláda bude
iná? Na jednej strane reči o budovaní sociálneho štátu, na druhej rozdávanie dotácií milionárom. Dôchodcom pridajú 4 koruny na
deň, kamarátovi miliardy. Ozaj, viete koľko
by musel dožiť priemerný dôchodca, aby zarobil miliardu? Maličkosť - len 9 400 rokov.
Prepáčte, pán Fico, ale ľuďom ste sľúbili niečo iné. (koniec)
V tom čase začínala kríza a naša firma ma ako šéfa potrebovala vtedy najviac.

Lenže moja myseľ vtedy patrila Slovensku
a boju, ktorý musíme vyhrať. Fico bol vtedy
pozemský boh, nikto si na neho netrúfal a
tobôž, že by mu niekto do očí naložil do zlodejov.
Ja som sa na túto špinavú robotu
podujal a myslím, že sme vtedy nakoniec
pomohli zvrátiť chod dejín - a nakoniec to
dopadlo tak, že bez našich štyroch mandátov by Radičovej vláda ani nevznikla.
Nasledovali roky boja. Prehratých aj
vyhratých bitiek. Chýb, aj svetlých chvíľ.
Robili sme všetko pre umenšenie Zla a Zlo
začalo postupne chradnúť. Nakoniec sa
dostalo opäť k moci, opäť nás kvári, ale
cítim, že aj keď to ružovo nevyzerá, dobre
bude a vo voľbách to spoločne dáme.
ps. V ten deň, pred 11. rokmi, mala Rebeka presne 3 a nasledujúce roky potrebovala
ocina, ktorý sa jej bude venovať. Tatko však
jej najkrajšie roky strávil v boji so zažratou
slovenskou špinou ... dnes má Rebeka krásnych 14 ... a akosi sa obávam, že čoskoro príde čas, že iný chlap bude
jej srdca rytierom. C´est
la vie - Život je taký.
ps2. Teraz prišiel
čas, aby sme hlavy zodvihli viacerí.
Máme pred sebou 6
kľúčovým mesiacov,
aby sme Zlo definitívne
porazili. Budem len
rád, ak pomôžete?

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

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

0903 404 935

1. Dlhá trať bude len jeden okruh
(odporúčamE, krásne výhľady)

www.maratonslovenskyraj.sk

99-0175

2. Ide sa po priehradnom múre priehrady na Dedinkách.
3. 10 metrov prechádzame okolo Tomášovského výhľadu.
4. Na záver okruhu "bonbónik" ku ktorému sa vraciame po
dlhšom čase, prechod cez tiesňavu po stupačkách.
5. Pre prvých troch v každej kategórii budú pripravené
originálne trofeje s tematikou Slovenského Raja.
6. Samozrejmosťou nášho preteku pre ostatných účastníkov
je množstvo tombôl, blízkosť parkoviska a super guľáš :-) .
7. Súčasťou maratónu sú Majstrovstvá Slovenska + finále
Mountain Bike Spirit TOUR.
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76-0009

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

0905 719 139

031190122 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

6
zdravie, politická inzercia / relax, zamestnanie

7
bývanie

Realizujeme 15 rokov

79-0285

nízkoenergetické / A1 / a pasívne / A0 / drevodomy

SN19-34 strana-

7

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

34-0001-4

SK.ABAINNOVATOR.COM

DREVENÉ
OBKLADY

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
z��klievanie terá�

��látky od 149 €

Z�AVY A��DO 30�

63-0136

ELEKTRIKÁROV
BMÐƟT?HıG?PQI?
Plat:

17 EUR/NETTO

CXNCıCLh
3@WRMT?LGCÐ?ÐBMNP?T?ÐX?@
zmluvu
nú
cov
pra
na
ca
Prá

KONTAKTUJTE NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

DOVEZIEM

furmanikova@regionpress.sk,

0905 719 139
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CALL CENTRUM:
0905 552 537 - 0915 971 823

85_0575

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

PRACUJ
U NÁS

0915 863 227 - 0911 168 982

Prijmeme

NEJDE VÁM
BIZNIS?
85_0005

HĽADAJ
NÁS AJ NA

TATRANSKÝ PROFIL, ZRUBOVÝ
H;DE:=%=EñDHOB<:%
M>K:LHOD:%EBðMR:ä<ARMDR

Mo������výhry 300 €

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

www.balkona.eu
0918 477 323

www.perodrazka.sk

��látky od 98 €

85_0577

zimné záhrady

