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Týždenne do 40 560 domácností

Prijmeme

vodičov VZV
na TPP v NR. Mzda 837€/brutto/mes + príplatky podľa ZP,
bonusy do výšky 15%,
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ.
MAHAX Slovakia, s.r.o.

0944 425 183
Preukaz VZV PODMIENKOU
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SL 3,83€/deň alebo strava.

PREDAJ
MLÁDOK
od 2.3. 2020

Viac informácií
NA STRANE č.
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LETÁKY
0905 719 135
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

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

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

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

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
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Plavba za horizont
Tento názov knižky sme vymysleli „hodnoty“, ale sú to skôr chvíľkové potrespolu s jej autorom, Lacom Herzogom by, ako hodnotový systém.
niekedy v noci v kormidelni tlačnéKaždý z nás sa plaví za horizont.
ho remorkéra Ružín počas plavby po Niekedy. Niekto raz, niekto občas, nieDunaji do Passau. S nákladom oceľo- kto z paluby ani nevystupuje. Naše
vých peliet. Nie s turistami. S kúskom plavby ťažko nazvať výletnými, je to
dobrého chleba a kyslého mlieka, nie veľmi ťažko skutočná životná drina. Kto
za stolom s luxusným menu. V teplá- raz strávil pár dní na nákladnej lodi,
koch, nie v smokingu. Pri zelenom vie, čo je to musieť a či dokonca môcť sa
spoľahnúť na človeka, dôverovať, obesvetle obrazovky radaru.
tovať sa. A to mi pripomína, že životy
Ladislav Herzog (dnes už na onom mnohých z nás sú takou plavbou. S posvete) v Plavbe za horizont po dlhom čase trebou držať kurz, ovládať a dodržiavať
zas raz popustil uzdu svojej dobrodružnej pravidlá, byť v strehu pred nebezpečennáture. V spomienkach sa vracal do dôver- stvom a tu a tam hodiť niekomu lano, ak
trebuje.
ne známeho prostredia dunajských lodí a to práve potrebuje.
lodníkov. Lacovo bilancovanie vlastného
Rieka jee plná príbeživota je veľkou témou. V každom momen- hov o pomoci.
oci. O záchrate nášho života si treba položiť otázku, či ne i o nešťastí.
astí. Ako život.
to, čo činíme, má pre nás samotných do- Je dobré z času na čas si
statočný zmysel. Či to má zmysel pre naše takú plavbu
u uvedomiť.
ľudské spoločenstvo a čo mu to dá. Otázka
S lodníckym
ckym pohodnôt a ich usporiadanie v rámci vlast- zdravom - ahoj,
ného sveta je prioritou myšlienkových milí čitatelia
ia
potrieb človeka. To ho odlišuje od zvierat.
Hoci aj mnohé z nich poznajú nejaké svoje
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Čo ponúkame:
stabilné zamestnanie v sociálne založenej ﬁrme
prácu v príjemnom kolektíve
kvalitné zaškolenie
možnosť zaškolenia v zahraničí
Čo požadujeme (nastavovač):
technické vzdelanie (elektrotechnik, mechanik, mechatronik)
technické a analytické myslenie
chuť učiť sa
prax výhodou
Čo požadujeme (montážny operátor):
Ochota pracovať v 3 zmennej, alebo v nepretržitej prevádzke
"  #  #  *+
"     (  (  ( 
" '+ #)( % #

Výročia a udalosti
sa odohralo prvé predstavenie opery SND v Bratislave – Hubička
Bedřicha Smetanu.

52-0003-22

13 120 0107

1. marca 1920
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521

Najčítanejšie regionálne noviny

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TO medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

03 BYTY / predaj
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
» Hľadám záhradu alebo
pôdu do prenájmu v okolí
Krusoviec, Horné chlebany,
Rajcany,,, 0944987085

11 HOBBY A ŠPORT
» Kúpim ľudové kroje
0902708047

Príklad:
RP TO 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. Upozornenie! Služba nefunguje u operátora 4ka.
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, TO zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

SPOLOČNÍČKY / STRIPTÉRKY
do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Ubytovanie zdarma, stála klientela, garantovaný denný príjem, mesačný bonus 400 EUR.
76-0011

04 BYTY / prenájom

0910 970 890

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
» KÚPIM VZDUCHOVKU VZ35,47 (opakovačka na guličky) 0910419469
» KTO DARUJE ALEBO ZA SYMBOL. CENU PREDÁ NEFUNKČNÉ HUSLE ALEBO INÉ SLÁČIKOVÉ ČI STRUNOVÉ HUD. NÁSTROJE K DEKORATÍVNYM
ÚČELOM. TEL.0950523515

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

131200035

» 58 ročná rozvedená z PA si
hľadá priateľa 0944128763
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né pravidelne v menších porciách jesť.
Vhodné sú ľahké jedlá. Samozrejme diabetické.

Topo¾èany

'LVSHĀLQJ6.

DRAÇBA
1SFENFUPNESBäCZ
TÞOFIOVUFűOPTUJ J[CPWâCZU 
WFEFOÏOB0LSFTOPNÞSBEF
5PQPűŘBOZ LBUBTUSÈMOPNPECPSF 
PCFD5PQPűŘBOZQSFLBUÞ[
5PQPűŘBOZOB-7ŘBLPCZU
ŘOBQ 7DIPE"WDFMPTUJ 
OBDIÈE[BKÞDJTBW#ZUPWâEPN
CKTPTÞQŘOBQBSDŘ 
#ZUPWâEPNCKTPTÞQŘOB
QBSDŘ #ZUPWâEPNCKTP
TÞQŘOBQBSDŘ #ZUPWâ
EPNCKTPTÞQŘOB
QBSDŘ #ZUPWâEPNCKTP
TÞQŘOBQBSDŘBQPEJFM
QSJFTUPSVOBTQPMPŘOâDIŘBTUJBDI
BTQPMPŘOâDI[BSJBEFOJBDI
EPNVBOBQSÓTMVÝFOTUWFW
QPEJFMFÓOLDFMLV.
+FEOÈTBPQBSDFMZSFHJTUSBv$i
FWJEPWBOÏOBLBUBTUSÈMOFKNBQF

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

.JFTUPBŘBTLPOBOJBESBäCZ
%SBäCBTBVTLVUPŘOÓEŵB
PIPEWTÓEMFESBäPCOÓLB
949 01 Nitra, Fr.Mojtu 43

Ponuka
práce
Prijmeme
operátorov/ky skladu

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

/BKOJäTJFQPEBOJF
 Ƚ
%SBäPCOÈ[ÈCF[QFLB
 Ƚ

na 2 zmeny TPP v NR.

Mzda od 700€/brutto/
mes. + príplatky podľa
ZP, bonusy do výšky
15%, SL 3,83€/deň alebo
strava.
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ.

0905 719 135

Pre viac info: 0944 425 183

Mahax Slovakia, s.r.o.

5FSNÓOZPCIMJBEPL
PIPE
PIPE

7JBDJOGPSNÈDJJPESBäCFNÙäUF[ÓTLBƃ
OBUFMŘ
FNBJMPNOBKBLVCJLUPNBT!B[FUTL
BMFCPWTÓEMFTQPMPŘOPTUJ
/JUSB 'S.PKUV

75-28

Príjem tekutín
Infekcie dýchacích ciest sú často spojené so zvýšenou teplotou alebo horúčUistite sa však na obale alebo prí- kou, pi ktorej sa človek potí, stráca tebalovom letáku, že neobsahujú veľké kutiny. Niekedy býva aj nevoľnosť alebo
množstvo cukru, vyberte si také, ktoré sú až vracanie a hnačky. Vtedy organizmus
bez obsahu cukru, poraďte sa v lekárni. stráca tekutiny, ktoré je ale potrebné doPozor treba dávať na rôzne sirupy proti pĺňať. Zvoľte si nápoje bez cukru - najkašľu a cmúľavé cukríky proti bolesti lepšie teplý čaj alebo vodu. Aby ste sa
hrdla – veľmi často obsahujú veľa cukru. ubezpečili, že máte dostatočný prísun
tekutín počas horúčkovitých stavov, vyVplyv liekov na glykémiu
pite 1 šálku tekutiny každú hodinu.
Aspirín môže znížiť hladinu krvného
cukru. Podobne aj niektoré antibiotiká Med a cukrovka
znižujú hladinu cukru u ľudí, ktorí užíMed má glykemický index je 58. Na
vajú niektoré tablety na liečbu cukrovky. porovnanie cukor má glykemický index
Lieky na uvoľnenie dýchacích ciest môžu 60. Počas chrípky sa žiada teplý čaj s
zvyšovať hladinu krvného cukru. Preto medom a citrónom. Pokojne, ale treba si
každú zmenu terapie a úpravu liečby zmerať glykémiu a podľa hodnôt upraviť
je vhodné konzultovať s diabetológom. liečbu.
Dôležité je chrípku
u „ne„neAk užívate metformín (napr. prípravky
Glucophage, Siofor, Metfogamma, Met- prechádzať“. Umožnite
te si
formin, Stadamet, Metformin) na liečbu oddych v posteli minimálmálcukrovky , počas infekčného ochorenia ne 24-48 hodín, najlepšie
pšie
je však „preležať“ ochosa obyčajne prerušuje jeho užívanie.
chorenie až do odoznenia
nia
príznakov.
Čo jesť
V úvodných fázach ochorenia býva » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
v popredí nechutenstvo. Treba počúvať
Diabetologička, odborníčka na poruchy
svoje telo. Ale aj napriek tomu je potrebmetabolizmu a výživy

AUKCIOR s.r.o.
949 01/JUSB 'S.PKUV *ė0
[BQÓTBOÈW0CDIPEOPNSFHJTUSJ0LSFTOÏIPTÞEV
/JUSB PEEJFM4SP WMPäLBŘ/
;WFSFKŵVKFP[OÈNFOJF
PPQBLPWBOFKESBäCF

78120 0054

V ľahších prípadoch môžete užívať
bežne dostupné lieky na zmiernenie
príznakov – na uvoľnenie slizníc nosa
a prínosových dutín, proti kašľu, na
vykašliavanie, proti teplote, proti zápalu.

S otázkami, ktoré sa
Volebná infolinka
týkajú parlamentných
volieb, sa môžu voliči obrátiť na informačnú linku.
Zriadilo ju Ministerstvo vnútra MV SR.
Informačná linka bude prístupná od pondelka do soboty
29. 2. od 7.30 do 15.30 h na telefónnych číslach 02/4859
2317 a 02/4859 2312. V deň konania volieb, 29. februára,
bude infolinka fungovať počas celého dňa až do uzavretia
volebných miestností. „Tieto linky sú určené pre verejnosť,“ pripomína ministerstvo.

781200008-8

Chrípka a prechladnutia u diabetikov III
Aké lieky užívať
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Sprostredkovanie opatrovateľskej

práce v Rakúsku už 15 rokov

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

SBS GUARDING s. r. o.

www.hilfe-in-wuerde.at
oﬃce@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12

príjme strážnikov na prevádzky

v Bánovciach nad Bebravou

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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66-0023

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

36-0002

781200011

v Topoľčanoch

SPOLOČNOSŤ
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Syrové pochúťky

Prudké zmeny teplôt syrom neprospievajú a ani mraznička

Syry môžeme okrem klasického
servírovania využiť aj pri príprave množstva rýchlych chuťoviek,
vďaka ktorým získame skvelé pohostenie pre nás i naše návštevy.

Servírujeme syry a syrové
pochúťky

Syrové guľky s pistáciami
Suroviny: 150 g plesňového syra napríklad niva, 100 g goudy, 80 g masla, pol strúčika cesnaku (alebo podľa
chuti, prípadne môžete vynechať), 50
g parmskej šunky, korenie, 100 g sekaných pistácií
Postup: Goudu postrúhame. Do
misky vložíme maslo a spolu s nivou a
syrom gouda vymiešame do peny. Následne okoreníme a ochutíme pretlačeným cesnakom. Pridáme na malé
kocky pokrájanú parmskú šunku. Zo
vzniknutej masy v dlaniach tvarujeme
guľky. Na tanier si nasypeme posekané
pistácie a každú guľku v nich obalíme.
Takto pripravené guľky dáme stuhnúť
do chladničky.

Podávame dipy
V preklade slovo dip znamená
namočiť či namáčať. Na prípravu
dipov potrebujeme zväčša biely
jogurt alebo pochúťkovú smotanu, rôzne druhy syrov, korení a
byliniek.
Dip so smotanovým syrom
Suroviny: 200 g smotanového syra,
4 lyžice bieleho jogurtu, 3 jarné cibuľky (ako obmenu môžete použiť pažítku
či žeruchu), biele korenie
Postup: Do misky vložíme smotanový syr a jogurt a dohladka vymiešame.
Ochutíme bielym korením. Vmiešame
na kolieska nakrájanú jarnú cibuľku.

Dip s nivou
Suroviny: 100 g nivy, 100 g bieleho
jogurtu, 1 lyžicu citrónovej šťavy

Trh nám ponúka nespočetné
množstvo syrov vynikajúcich chutí. Veď kto by už nepoznal francúzsky syr Camembert, holanskú
Goudu, švajčiarsky Emmental či
najznámejšie talianske syry, akými sú Parmezán, Mozzarella či
Gorgonzola. Sú syry, ktoré sa podávajú čerstvé, krátko po dokončení ich výroby, ale i také, ktoré
zrejú niekoľko týždňov, mesiacov
dokonca aj rokov, kým sa dostanú
na náš stôl.
Medzi čerstvé syry patria napríklad
tvarohy, cottage cheese, syr ricotta či
hrudkový syr. Tvrdé syry sú charakteristické tým, že musia zrieť najmenej 4
týždne a najviac 1 až 2 roky. Plesňové
syry patria medzi zrejúce syry, sú vyrobené z pasterizovaného mlieka, do
ktorého sa pridávajú okrem kyslomliečnych kultúr i špeciálne ušľachtilé plesňové kultúry. Radíme sem syry s modrou alebo zelenou plesňou vo vnútri,
syry s bielou plesňou na povrchu ako ilustračné foto
aj syry dvojplesňové. Ďalšiu skupinu
syrov tvoria tavené syry.
plesne na iné potraviny. Pri dlhšom skladovaní syrov je dobré ich po každom vybalení zabaliť do nového obalu.
Správne skladovanie syrov
Aby sme zachovali kvalitu, chuť ale aj
vôňu syra, mali by sme ho správne skla- Ako správne syry podávať
dovať, a myslieť aj na to, že každý druh
Syry by sme nemali konzumovať
syra vyžaduje iné podmienky. Optimálna hneď po vybratí z chladničky, nedosiahteplota pre uchovanie syrov je 8 – 12 °C. li by tú správnu chuť. Je preto lepšie vyV bežných podmienkach je preto najlep- brať ich približne o hodinu skôr, ako ich
šie skladovať ich v chladničke, pričom plánujeme jesť. Podávame ich zvyčajne
čerstvé mäkké syry skladujte v najchlad- na drevenom lopáriku. Ukladáme ich
nejšej časti chladničky, tvrdšie môžete naň do skupiniek podľa jednotlivých
uložiť tam, kde je trochu vyššia teplota. druhov. K čerstvým syrom sa hodia byOdborníci neodporúčajú syry uchovávať linky a korenia, a zo zeleniny koktailové
v mrazničke, pretože dochádza k naru- paradajky. Zrejúce syry môžeme doplniť
šeniu ich štruktúry, ale i zmene chute. bobuľami hrozna, jablkami, hruškami,
Baliť by sme ich mali do papiera, ktorý figami, prípadne vlašskými orechmi.
im umožňuje dýchať. Použiť môžeme aj Tavené syry sa hodia na prípravu rozpapierový obrúsok a ten následne vložiť ličných nátierok. Ako prílohu k syrom
do polouzatvoreného plastového vrecka. môžeme zvoliť chlieb, pečivo či bagety.
Plesňové syry sa odporúča skladovať v
plastových nádobách alebo pod pokriev- Syrové fondue
kou zo skla, aby sme zabránili rozšíreniu
Samostatným a veľmi príjemným

ilustračné foto
autor hamomdomingue pixabay
Postup: Do misky vložíme jogurt,
namrvíme doň nivu a vymiešame.
Ochutíme citrónovou šťavou.
Náš tip: Do dipov namáčame slané
tyčinky, tortilové čipsy, na menšie kusy
natrhaný pita chlieb, slané kekse, prípadne na hranolčeky nakrájanú surovú zeleninu, ako napríklad uhorku,
mrkvu či stonkový zeler.

ilustračné foto
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autor xuanzi86410527 pixabay
spôsobom podávania syrov je fondue
čo znamená tavený. Ide o jedlo zo syra
roztaveného nad ohňom. Ak si chcete
vychutnať príjemný večer strávený v
spoločnosti blízkych a priateľov, môže
byť práve pohostenie v štýle syrového
fondue, vhodnou voľbou. Na syrové
fondue se používa veľké množstvo
druhov syra. Vytvoriť si môžete rôzne
NÁŠ TIP
Ako na to? Na jednu osobu si nachystajte približne 150 až 200 gramov syra. Syry, napríklad Gruyér
a Emmental, nastrúhajte na hrubom strúhadle, nasypte do fondue
hrnca a zalejte bielym vínom. Na
minimálnej teplote začnite pomaly
ohrievať. Keď sa syr začína vo víne
topiť, zvýšte teplotu a syr miešajte
vareškou až kým nedostanete homogénnu hmotu, trvá to približne desať
minúť. Popri miešaní môžete pridať
cesnak, prípadne čerstvo zomleté
biele korenie. Zapáľte horák, ten
bude nádobu s pripraveným fondue
udržiavať počas konzumácie stále
horúcu.
kombinácie a nájsť také, ktoré chuťovo
ulahodia práve vám. Najlepšie je však
kombinovať tri, minimálne však dva
druhy syra. Fondue pripravíte v špeciálnom hrnci z kameniny, ktorý sa počas stolovania položí na liehový horák
umiestnený uprostred stola. Každý stolovník dostane špeciálnu dlhú vidličku,
na ňu si nastokne kúsok bagety alebo
chleba a následne namáča do hrnca
s rozpusteným syrom. Ako príloha sa
hodí nakladaná zelenina.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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Tentoraz ide o odozvu na naše nedávne redakčné slovo, v ktorom sme
upozornili na to, že nie iba „naše“ je
naše, že často aj to spoločné môže po
skrášlení spríjemniť život nám všetkým. A za to treba určite poďakovať.
Dnes pani Helene z Nosíc. Jej pozdrav
citujeme:
„Dobrý deň pán šéfredaktor.
Pred týždňom, alebo skôr,som si poplakala pri Vašom článku. (Bolo to o
kamarátoch). V najnovšom čísle píšete
o skrášľovaní okolia. Som z Nosíc, je to
časť Púchova. Pred troma rokmi som
si zmyslela,že by bolo dobré dať na zastávku kvety. Dali nám novú zastávku,

poslanec za našu časť Miroslav Rosina
dal priestor predĺžiť, dali tam zábradlie.
Dala som za všetko okolo 50 eur, ale to
nevadí, nikto mi to nekázal.T ento rok
Púchovské noviny vyhlásili súťaž letnú,
jesennú a zimnú - aj balkóny. Vyhrali
sme druhé miesto. S pani Annou Gašpárkovou, ktorá býva pri zastávke sa
striedame pri polievaní. Našli sa aj takí,čo hovorili že načo to robím a kto mi
to bude chodiť polievať. Stiahla som si
tú fotografiu z môjho profilu,tak neviem
či to dobre pripojím k článku. Tá druhá
fotografia je môj dom,v ktorom žijem
sama,tak sa teším z kvetov. Ďakujem za
krásne články, tie čítam prvé.
Helena Dunková – Nosice“

HADÁME
HADÁME

SPOAHLIVÉHO
SPOAHLIVÉHO

DOPRAVCU
DOPRAVCU

Spoločnosť CromwellPost Moderná pošta
sa zaoberá distribúciou a doručovaním.
POŽIADAVKY:
• vlastné úžitkové vozidlo
• časová ﬂexibilita

PONÚKAME:
• pravidelné zákazky
• práca v okrese Partizánske
• spolupráca na živnosť
V PRÍPADE ZÁUJMU NÁS KONTAKTUJTE:
www.cromwell.sk
www.cromwell.sk

+421 918 348 124

pobocka.trencin@cromwell.sk

Nuž, milá pani Helenka, my ďakujeme tiež, za všetkých, ktorých oko sa
poteší pri pohľade na Vašu nadprácu.
Ale aj za Váš list. Všetko dobré Vám aj
pani Anne!
S pozdravom – za redakciu

» Ivan Brožík

33-0027

Z času na čas sa stane, že niekto z
vás, milí čitatelia, reaguje na to, čo
uverejníme. Súhlasne, nesúhlasne.
Ak má takáto reakcia spoločensky
prijateľnú podobu, zvykneme reagovať. Osobne, alebo aj takto verejne.
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Najčítanejšie regionálne noviny

VÝKUP

tel. 0904 474 597

46-0017

VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ

SCLEROSIS MULTIPLEX najčastejšie postihuje mladých ľudí
v priemere od 18 - 36 rokov, ktorí sú často odkázaní na invalidný vozík.

2 % z Vašej dane ani nepocítite,
nám však ZACHRÁNITE ŽIVOT.
Len REHABILITÁCIA MÁ 100% ÚČINOK v liečbe SM.
Vyhlásenie o poukázaní 2% si stiahnite z webovej stránky

www.ncsm.sk
a spolu s Vašim Potvrdením o zaplatení dane ” pošlite do 30. apríla na hociktorý DÚ v SR.
”

SETL SK

32-0031

85 0152

Prijímateľ 2%: NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o.
Sídlo: ,VLVǏÓOPWB 4BCJOPWt Právna forma: Nezisková organizácia t IČO: 42092175

2CJ ÐÐÐÐ0903 848 030 I 0907 919 325
+?GJ Ðsetlsk@centrum.sk

-PE?LGX?ıLęÐQJMƢI? Ð1M@MRMTGAC Ðİ0

.PGHKCKCÑBMÑ2..Ñ?HÑL?ÑƬGTLMQȠ

85_0117

.PĖA?ÐTÐİCQICHÐPCNS@JGIC Ð,ĖQRSNÐNMÐBMFMBC
3@WRMT?LGCÐ?ÐACQR?ÐQĝÐX?@CXNCıLhÐ?ÐFP?BCLhÐ˿PKMS
MS

85-0008

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
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