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Golgota našej doby
Tak nazval svojho času milovaný
slovanský pápež, dnes už svätý Ján
Pavol II. miesto, na ktorom leží areál
bývalého fašistického koncentračného tábora v Osvienčime.
Moderný súčasný pápež František
minulú nedeľu v modlitbe Anjel Pána
vyzval 1,3 miliardy katolíkov na celom
svete, aby si modlitbou a zamyslením
pripomenuli 75. výročie oslobodenia
nacistického vyhladzovacieho tábora v
Osvienčime a povedali „Už nikdy viac“
holokaustu.
„Vzhľadom na túto nevýslovnú tragédiu, túto krutosť, nie je ľahostajnosť
prípustná. Spomínanie je našou povinnosťou. Všetci sme vyzvaní, aby sme
sa pri tomto výročí modlili a rozjímali.
Každý by si mal vo svojom srdci povedať: Už nikdy viac! Už nikdy viac.“
Bol som pokrstený ako kresťan a
vychovaný ako kresťan. Snažím sa žiť,
myslieť a konať tak, ako sa od kresťana
očakáva. Prijímam s pokorou a s úctou
výzvu biskupa z Ríma - „už nikdy viac“.
Už nikdy viac ideológiu, ktorá vyhladila milióny nevinných ľudí z povrchu
zemského. Už nikdy viac fašizmus. Verím a dúfam, dokonca, chcem byť presvedčený, že kresťania na Slovensku

počúvajú svojho pápeža. I toho, dnes
už svätého. Verím, že ho počuli aj tí,
ktorých heslom je „za Boha“. Ak si ctia
kresťanskú cirkev. Verím v to aj napriek
tomu, že práve táto pápežova modlitba
Anjel pána z minulej nedele z Vatikánu
u nás akoby ani nezaznela. Nespomína
sa, necituje sa, nerozširuje sa. Až to
budí podozrenie, že zámerne.
Golgota (tiež hora Kalvárie) je
miesto, kde bol podľa Biblie ukrižovaný v 1. storočí Ježiš Kristus. „Golgota našej doby“ podľa Jána Pavla II. je
koncentračný tábor Osvienčim - počas
druhej svetovej vojny nemecký fašistický vyhladzovací tábor. Väčšina z jeho
väzňov našla svoju smrť v plynových
komorách. V Osvienčime zahynulo
približne 1,5 milióna nevinných ľudí v
plynových komorách, v dôsledku vyhladovania alebo ťažkých prác. Konali
sa tu aj nehumánne experimenty. Najväčšiu vinu za
ne nesie Josef Mengele.
Tak – už fakt naozaj
„nikdy viac“ - ako nás
kresťanov dôrazne žiada náš pápež!

WWW.reGIonPress.sk

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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
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

GLAZÚROVANIE
VANÍ
25

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR

0903 405 588
0905 983 602

94-0015

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

65-008

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

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

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

65-018

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

Východné Slovensko

Výročia a udalosti
sa pri návrate z misie nad americkým Texasom rozpadol raketoplán Columbia pričom zahynuli všetci siedmi astronauti na palube.

1. februára 2003

ZA20-05 strana

2

68-04

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

služby, domácnosť

žIlInsko
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Philips 43PUS6504 / LED TV

UŠETRI

50“ Philips 50PUS6504 / 359€
58“ Philips 58PUS6504 / 429€

319 € 429

€

110€

43

”/

10
8

cm

4K

ULTRA HD

A
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75-11

47-014

47-012

47-029

æLOLQD

'LVSHĀLQJ6.

781200009

47-017

Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674
Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0918 421 069
Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

03-00-2-1

Akcia platí od 31. 01. 2020 do 06. 02. 2020 alebo do vypredania zásob.

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»Výkupim motorové vozidlá
všetkých značiek, staré, nepojazdné, havarované. T.č.:
0905 505 129
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- DOHODA ISTÁ
0908205521

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Chcete predať nehnuteľnosť? Kúpim v hotovosti.
Tel. 0948 068 938

08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»KÚPIM VZDUCHOVKU VZ35,47 (opakovačka na guličky) 0910419469

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj

lekárnIčka z Prírody / realIty, bývanIe
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Fazuľa obyčajná
Každodenná dávka kyseliny listovej vám môže pomôcť vyrovnať sa aj s
depresiou.
Vďaka vysokému obsahu vlákniny
má blahodarné účinky na črevá (vlákFazuľa obsahuje arginín, aspa- nina upravuje trávenie, viaže jedovaté
ragín, tyrozín, leucín, tryptofan, ďalej látky a tuky). Zelená fazuľka lieči ochohemicelulózy, vitamín C, flavonoidy, renia pečene. V Ázii používajú fazuľu
inozit a cukry, kyselinu kremičitú, soli tradične ako účinný preventívny i liedraslíka, fosfáty, stopy kobaltu, medi čivý prostriedok na črevné a obehové
a niklu. Medzi ľuďmi je rozšírené po- problémy ako aj na nedostatočnú funkužívanie fazuľovej múky na zasýpanie ciu sleziny a podžalúdkovej žľazy.
Fazuľu môžeme použiť do polievok,
rôznych mokvavých ekzémov, kožných
vyrážok. Semená v prášku slúžia na prívarkov, šalátov. Sušenú je vhodné
horúce obklady pri mokvavých a svrbi- na noc namočiť do vody, ráno vodu
vých ekzémoch.
zliať, fazuľu nechať odkvapkať a až poAk máte predispozíciu na vznik tom variť v čerstvej vode. Po konzumádiabetu alebo ste už diabetici, poteší cii sa tým zmierni nadúvanie. Mladú
vás fakt, že fazuľa má nízky glykemic- fazuľku možno dusiť nad parou, alebo
ký index. Fazuľa obsahuje vlákninu - s trochou tuku asi 10-15 minút.
konštantnú dodávku energie. Pomáha
minimalizovať riziko srdcových ochorení a vysokého krvného tlaku. Fazuľa
je bohatá na železo, kde pol pohára
varenej fazule obsahuje 3,3 mg železa.
Chráni telo pred voľnými radikálmi,
ktoré by mohli poškodiť bunky a mať
za následok rakovinu.
Pokiaľ ide o prínosy pre zdravie
očí, fazuľa obsahuje veľa zinku, vitamínu A a bioflavonoidov. Zinok je podporujúca výživa, ktorá má prospech
pre zdravie našich očí. Jeho hlavnou
úlohou je previesť betakarotén na vitamín A vo forme, ktorá je použiteľná
vizuálnym systémom a telom.
» red

Fazuľa je prastarou kultúrnou rastlinou juhoamerických indiánov.
Stále je neobyčajne zdravou zeleninou.

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom
Žilina

Najnižšie podanie: 650 000,- EUR
Termín konania dražby:
dňa 28.02.2020 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby:
Salónik, VIX Restaurant, Sládkovičova
164/3, 010 01 Žilina, okres Žilina, Žilinský kraj.
Dražobná zábezpeka: 40 000,00 EUR
Predmet dražby: rodinný dom so súp. č. 8602, postavený na prarc.č.
5599/10. Pozemky parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parc.č. 5599/9, parc.č. 5599/10, parc.č. 5599/13, parc.č. 5599/17, parc.č.
5599/19 a prac.č. 5600/13 o celkovej výmere 1 322 m2. Spoluvlastnícky podiel v 1/1. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 7656, k.ú. Žilina.
Kontakt: 02/32202721, 0911 833 869,
bela@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
52-0004-9

4

14 RôZNE / iné
»Kúpim staré plechové
hračky. T.č.: 0905 505 129

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Muž hľadá priateľku
na občasné stretnutia
0950753223

Príklad:
RP ZA 12 Predám kočík,
0987 654 321.

75-120

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera ZA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

ZIM
N
AKC Á
IA
slovaktualzilina@stonline.sk

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, ZA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na druhej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

65-009

Chcete si
podať
inzerát?

nEjDE VáM
BIZnIS?
KOn
TaKTujTE n
áS

zilinsko@regionpress.sk

0905 362 803
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chríPka / kultúra
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Niekoľko základných rád, ako postupovať v prípade podozrenia na ochorenie

Nemýľme si chrípku s nachladnutím
Zdravý organizmus si s infekciami
dokáže hravo poradiť, majú miernejší priebeh alebo sa neprejavia
vôbec. V kritickom období treba
viac dodržiavať základné hygienické návyky.
V uzavretých a zle vetraných priestoroch majú nákazy lepšie šancu šíriť sa.
Nižšie teploty navyše vysušujú sliznice
dýchacieho systému, vďaka čomu sa
vírusy jednoduchšie usídľujú. V období
od novembra do marca je iba málo slnečného svitu, ktorý podporujú tvorbu
Kedy treba vyhľadať lekára?
Horúčka pretrváva dlhšie ako 3 – 4
dni.
Kašeľ trvá dlhšie ako dva až tri týždne.
Veľké bolesti pri prehĺtaní.
Dlhotrvajúca nádcha a bolesti hlavy.
Pozor, nežiadajte lekára o antibiotiká,
tie na vírusy neúčinkujú.
vitamínu D, mimoriadne dôležitého pre
imunitu.

Prechladnutie – príznaky

Prechladnutie sa väčšinou ako prvé
prejaví bolesťou v krku a nádchou v
nose, môže sa pridružiť mierny kašeľ,
ktorý s bolesťou hrdla postupne mizne
už do dvoch dní. Horúčka väčšinou nie

je prítomná, skôr u malých detí zvykne
byť len mierne zvýšená teplota. Hlieny
v nose sú v prvé dni vodnaté a po niekoľkých dňoch už hustejšie, až vymiznú
úplne. V každom prípade by ste mali
zostať doma a dopriať si odpočinok,
prechladnutie by malo ustúpiť maximálne do týždňa, ak nie, môže už ísť o
bakteriálnu infekciu a bude potrebná
liečba antibiotikami.

Chrípka – príznaky

Chrípka sa už od prvého dňa prejavuje výraznou bolesťou hrdla, hlavy, svalov, kĺbov, často je prítomná aj bolesť za
očnými buľvami. Chorého páli v krku,
pridružia sa problémy s prehĺtaním a
Ako sa môžeme pred týmito ochoreniami chrániť?
V rámci prevencie sa odporúča dostatočný prísun vitamínov a minerálov
najlepšie v prirodzenej forme v ovocí
a zelenine, dostatok spánku a pohybovej aktivity. Lekári uvádzajú, že
najúčinnejšou prevenciou proti chrípke je očkovanie. Odporúča sa u ľudí, u
ktorých je najvyššia pravdepodobnosť
vzniku komplikácií, resp. tých, ktorí sú
najviac vystavení riziku nákazy.
objaviť sa môže aj suchý kašeľ. Zvyčajne
sa objaví aj vysoká horúčka a zimnica,

Foto: ilustr
pričom sa všetky príznaky stupňujú do
dvoch až piatich dní. Často sa stáva, že
chorého prepadne pocit, že sa jeho stav
už zlepšuje a vzápätí sa druhý deň cíti
ešte horšie. Najčastejšou komplikáciou
chrípky je zápal pľúc alebo srdcové
problémy. Spozornieť by ste mali, ak ani
po troch až piatich dňoch neklesá horúčka, trpíte na dýchavičnosť alebo vám
príliš búši srdce. Chrípku treba poctivo
vyležať, prijímať dostatočné množstvo
tekutín, znižovať horúčku a ak sa po
troch až piatich dňoch zjavne necítite

lepšie, treba navštíviť lekára.

Okolnosti nákazy

Prechladnutie a chrípka sa prenášajú kvapôčkovou infekciou, keď sa
do ovzdušia dostane infikovaný hlien
z dýchacích ciest chorého. Kým pri
prechladnutí môže ísť o množstvo rôznych typov vírusov, pri chrípke poznáme tri základné typy vírusov chrípky (A,
B, C), ktoré dokážu meniť svoju podobu.
K nákaze prispieva aj nedostatočná hygiena rúk.
ib
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7. februára 1964

Výročia a udalosti

Beatlesmánia“ dorazila do USA. V tento deň pristáli Beatles v New Yorku. Na
letisku ich čakalo 3 000 fanúšikov. Prvé
úspešné americké turné Beatles sa skončilo 21. 2. 1964.

5. februára 1936

Výročia a udalosti

do kín bol uvedený vôbec posledný nemý
film Moderná doba od Charlieho Chaplina.

6. februára 1905

U

sa narodil Jan Werich, herec († 1980).
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Menej štátu,
nižšie dane
Kotlebovo zoštátnenie nie je ako
znárodnenie v 48-om

09-02

Billboardy Mariana Kotlebu sľubujú zoštátnenie
strategických podnikov a že potom bude lacnejšia
elektrina, teplo, aj voda. Ak sa pozrieme čo len na
základné fakty, zistíme, že to nie je pravda.
V roku 1948 znárodnili komunisti prakticky všetky fabriky a nazvali to Víťazný február. Pointa bola
v tom, že komunisti tie fabriky ukradli. Len tak. Bez
náhrady.
Dnes však sme členmi EÚ a platí Ústava SR, ktorá v článku 20 odsek 1 hovorí, že „Každý má právo
vlastniť majetok.“. O zoštátnení ani znárodnení nie
je v Ústave ani slovo, avšak odsek 4 hovorí o vyvlastnení nasledovné: „Vyvlastnenie alebo nútené
obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe
zákona a za primeranú náhradu.“
Takže fajn, je možné vyvlastniť, ale len za primeranú náhradu a tá bude minimálne vo výške ceny,
ktorú investori zaplatili. Takže môžeme chystať miliardy eur.
Povedzme, že Kotlebovi by sa naozaj podarilo
niečo vyvlastniť a zadlžiť naše deti, to však zďaleka
neznamená, že energie budú lacnejšie. Napríklad
teplo: štátu patrí 6 teplárni (v Bratislave, Žiline,
Trnave, Košiciach, Martine a vo Zvolene). Teplo lacnejšie nie je, lebo sa jedná o regulovanú cenu, avšak podľa Kotlebu by
tieto teplárne mali dosahovať vyšší
zisk. Je to tak? Ani omylom. Je to
práve naopak. Prečo? Lebo štát je
ten najhorší vlastník.

Výročia a udalosti
zomrel Janko Čajak, slovenský básnik
(* 1830).

4. febrára 1867

Výročia a udalosti
sa narodil Andrej Lettrich, slovenský režisér, scenárista a herec († 1993).
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Richard Sulík
predseda SaS

Alternatíva existuje

1 8 5

Dôležitosť preventívnej
prehliadky

U
D

3
1

4 9

V našom volebnom programe pre zdravotníctvo navrhujeme, aby tí občania, ktorí sa správajú ku svojmu zdraviu zodpovedne, čiže okrem
iného chodia na preventívne prehliadky, platili
nižšie zdravotné poistné.
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Každý dospelý občan má nárok na preventívnu
prehliadku u všeobecného lekára raz za dva roky.
Tá je dôležitým nástrojom na včasné zachytenie
chorôb, ako je vysoký krvný tlak, vysoká koncentrácia cholesterolu v krvi, cukrovka, ale aj niektoré druhy rakoviny. Žiaľ, táto možnosť sa využíva u
nás len na 35 percent. Ženy majú nárok na každoročnú gynekologickú prehliadku, no túto možnosť
v roku 2018 využilo 38,9 % žien. Alarmujúci fakt
je, že z roka na rok klesá podiel žien, ktoré prehliadku absolvujú - v roku 2009 ich bolo viac než
44 percent. Ešte horšie je to s preventívnymi mamografickými prehliadkami, ktoré využíva približne 30 percent žien vo veku 49 - 60 rokov. Tie
majú možnosť túto prehliadku absolvovať raz za
dva roky.

AKCIA -30%
Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane
príslušenstva - profilov,
tesnenia, skrutiek...

Makrolon
7/16mm bronz
16,20 €/m2 s DPH

Rozvoz po celej SR!

AKCIA -20%

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Makrolon Ultralight
2/10mm číra
9,07 €/m2 s DPH

Nie je dobré, že klesá aj počet
preventívnych gastroenterologických a u mužov urologických
prehliadok, na ktoré majú nárok
občania po 50. roku života, resp.
rizikoví pacienti aj skôr.
721200032

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

ZA20-05 strana

7

Martin Barto
člen zdravotníckeho tímu SaS,
kandidát č. 120

03-0171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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prijme pracovníkov na pozíciu

MONTÁŽNY PRACOVNÍK:

s kovovými prípravkami po hale a obsluhu
chem. práčky do KIA Žilina na trvalý
pracovný pomer a aj brigáda. Pracuje sa
od pondelka do piatka ranná, poobedná,
nočná.
Platové podmienky: od 4,60 € /h v čistom.
Viac info na tel: 0908 945 203

Mzda: 696€ základ + 0,20€/hod. (poobedná)
+ 50€ (dochádzka) + 50€ (výkon)
+ príplatky + stravné lístky
Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom
UBYTOVANIE ZDARMA
Kontakt: 0918 493 960 Mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0082

- montovanie a skladanie plechových skríň
- skrutkovanie, nitovanie - práca v montážnej hale
- práca len na DVE ZMENY

10-0032

Hľadáme muža
- manipulanta

STAJAN Slovakia, s.r.o.

· Práca v automobilovom priemysle
· Výroba klimatizácii
· 8 hodinová trojzmenná prevádzka
ÐÐ+MƢLMQƄÐNP?AMT?ƄÐL?Bı?QW
· Ubytovanie a doprava
ÐÐÐÐX?@CXNCıCLĖÐ?ÐFP?BCLĖÐ˿PKMS
àà-LPHVQRGBJBàMO>@LSKiàL?IBȵBKFBà>àL?RS
àà-OȚ@>àSELAKȚàJRȇF àȇBKVà>GàMOBàMȚOV

0908 914 180

33-0013

Kontakt:

85_0085

75-22

OPERÁTOR VÝROBY
)& ß/ß!àȴ/
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Hľadáme muža
- manipulanta

Viac info na tel: 0908 945 203

10-0032

do KIA Žilina na trvalý pracovný pomer
a aj brigáda. Pracuje sa od pondelka do
piatka ranná, poobedná, nočná.
Platové podmienky: od 4,60 € /h v čistom.

s kovovými prípravkami po hale a obsluhu
chem. práčky do KIA Žilina na trvalý
pracovný pomer a aj brigáda. Pracuje sa
od pondelka do piatka ranná, poobedná,
nočná.
Platové podmienky: od 4,60 € /h v čistom.
Viac info na tel: 0908 945 203

Hľadáme pani
na upratovanie
do KIA Žilina na trvalý pracovný pomer
a aj brigádu. Pracuje sa od pondelka do
piatka ranná, poobedná, nočná zmena.
Ide o upratovanie kancelárii a výrobných
priestorov.
Platové podmienky: od 3,40 € /h v čistom.
10-0032

Hľadáme muža
- manipulanta
s VZV

9

Viac info na tel: 0908 945 203

10-0032

žIlInsko

Miroslav Beblavý
+,*",(*0;'7 ,&*'7$ 
+, - 3*?$)-& (*&,$
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Férové Slovensko
od východu na západ
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
rámové
bezrámové

splátky od 49 €

zimné záhrady

splátky od 149 €

NOVOROČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

BioClimatic pergoly

splátky od 249 €

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

ZA20-05 strana

11

63-0025

balkóny

ZDRAVIE / SLUŽBY

-#m&¹&'ġ564'68#/'ė7&©
-614©|%*%¶.'2j+'5.18'05-1
%JQFÉOG\CXCOKCF½XCVGP½OQDTQXUMÅOPQzUVXQGPGTIKGCEJWVKRQMTCêQXCĹXDQLK\CNGRwKG5NQXGPUMQ6 ÕÌ
"Īč "`ÛiÀi«â?i«ÀLjÞ-ÛiÃ>>ţÕ`]ÌÀÌÕãÖ°6Ài}V Ã>ÛÄ>ÃÌÀiÌ?Û>i«ÀiÌ]>LÞÃiÃ
Û> ÛÀ>ÄV ÀiÄi>V >?«>`V ]>iL> ß
ÃÌ>ÛÌiÌÀ>Þâi«ÄŴ°6iţ>ÃÌi?ÃÄ«ÀÛ>]iÄÌiÛ>VÃÌi
?«Ûi`>>Þ>Û>ÄiÀ>`Þ>`«ÀÖō>>`?it ?Ä

NAŠI REKORDÉRI:
-i À>`] ãi ÛÄiÌV >Ä >``?Ì Ûiţ >ÌÛi «ÀiV ?`â>Ö -ÛiÃ°
i`âÃÖ>Ì>ÀiÀ`jÀ]>>«À>`,CTQUNCX0Cìktorý za posledný rokRTGwKGNXwGVM[EJQMTGUQX5NQXGPUMC°*Ã>iV/CTVKP(GEMQ
WTQDKNXQDEKCEJCOGUV½EJFQXGFPCXKCECMQFKUMWUKÉ >V «?>>À>`v>À?À]>âÛ?`ÕŴ«âiÛjÖ«À>ÛÞ>ōiÀ«>Ŵ`Ì?Vi°
,WzPÅUVTGFPÅCUGXGTPÅ5NQXGPUMQRTGEGUVQXCNXNCMQO,½P/CTQU\«ÀōÀLÃţÕŏ>ãiiâō>À`ÃÕÃiÃ«ţ> Ûi`«À>Ûi°
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DQLQXCNK
\CNGRwKG
5NQXGPUMQ
Sme aktívni
celé volebné
obdobie,
nie iba pred
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VO FEBRUÁRI SA VIDÍME:
1.2.
4.2.
5.2.
6.2.
7.2.
8.2.
8.2.
8.2.

8GĘMÙ/GFGT - penzión
Stefarez o 17:00
-QwKEG2GTGwQDEJQFPÅ
stredisko o15:00-18:00
2G\KPQMTGwVCWT½EKC-PCLRC
o 17:00
SenecJQVGN0QUVCNIKC
Q|17:00
mKNKPC6CUVG4GUVCWTCPV
Q|17:00
<WDGTGERUKG\½RTCJ[

0Cì/KMWNGE-[UGNKEC
UVTGVPWVKGURQUNCPECOK
C|MCPFKF½VOK1ė#01
*GIGT0Cì-TGOUMÙ/CTQU\
/TXC
0Cì/CTQU\-TGOUMÙ/TXC
Heger
/CTQU\,WTKPQX½-[UGNKEC
0Cì/KMWNGE
UVTGVPWVKGUMCPFKF½VOK1ė#01

8KVCPQX½(WTO½PUM[FGĢ

UVTGVPWVKGUMCPFKF½VOK1ė#01

.GXKEGMWNVÖTPGUVTGFKUMQ
,WPKQTQ15:00

(GEMQ*CLFCO½TQX½0Cì

$CTFGLQXJQVGNjCTKw
(GEMQ#PFTGLWXQX½jKRQw
o 17:00
kino Tatra
jKRQw-éGMQXUMÙ2NGwVKPUM½
12.2. 5VCT½ėWDQXĢCQ|16:30
#PFTGLWXQX½jWFÉM
2QRTCFTGwVCWT½EKC(CDTKMC /CTQU\-éGMQXUMÙ*GIGT
13.2. o 
jKRQw/KNCPQX½#PFTGLWXQX½
-GzOCTQM-GzOCTUM½
0Cì/KMWNGE)CTUVMQX½
14.2. TGwVCWT½EKCQ17:00
/KNCPQX½
*WOGPPÅTGwVCWT½EKC
jWFÉM/CTQU\-éGMQXUMÙ
14.2. /QFTÙ|MQEÖTQ17:00
/KêQXUMÙ,ÉNGMjKRQw<CLCêKM
.WêGPGEFKXCFNQ$5
/CVQXKê2TQêMQ-[UGNKEC
14.2. 6KOTCX[|Q17:00
-QO½TPQJQVGN2GMNQ
)TGPFGN/KMWNGE*GIGT0Cì
15.2. Q|
8½ENCX
5XKFPÉM.1-#.8GTOGZ
#PFTGLWXQX½5QRMQjKRQw
15.2. Q|16:00
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/KEJCNQXEGTGwVCWT½EKC
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17.2. (COKN[|Q
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18.2. #OCFGWUQ
2QVQEMÙ-CRNCP5QRMQ
20.2. 0QXÅ<½OM[MWNVÖTPG
EGPVTWO%UGOCFQMQ|17:00 /CVQXKê-[UGNKEC0Cì
24.2. Košice*NCXP½WNEGNÙFGĢ UVTGVPWVKGUMCPFKF½VOK1ė#01
UVTGVPWVKGUMCPFKF½VOK1ė#01
25.2. $CPUM½$[UVTKEC0½OGUVKG
502EGNÙFGĢ
26.2. $TCVKUNCXC0½O502EGNÙFGĢ UVTGVPWVKGUMCPFKF½VOK1ė#01
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