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Krik zlodejov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ak by niekoho slovo zlodej už v ti-
tulku dnešného príhovoru náhodou 
urážalo, prosím, treba dočítať do 
konca a už vopred za to ďakujem.

Moralista alebo mravokárca alebo 
moralizátor je osoba hlásajúca prísnu 
mravnosť a morálka je zas súbor uzná-
vaných mravných noriem.

Dávidov syn v Biblii hovorí: ”Čím 
viac je múdrosti, tým väčšmi pribúda aj 
mrzutosti a ako si niekto zväčšuje vedo-
mosti, tak si zväčšuje aj bolesť.”

Od moralistov by sa očakávalo, že 
žijú prísne mravne. Že uznávajú mrav-
né a zákonné normy. Že rešpektujú 
pravidlá celku, v ktorom žijú. A že ich 
aspoň z času na čas vedomosti, teda 
poznanie trochu zabolí, dá podnet k 
zvažovaniu a až po jeho rozbore potom 
nasleduje vlastné konanie. A najmä vy-
jadrovanie. 

Najpočúvanejším rozhlasovým vy-
sielaním sú správy o hliadkach polície 
a ich meraniach. Najaktívnejšou pod-
nikateľskou činnosťou je optimalizácia 
daní. Internet je plný ponúk na predaj 
už vypracovaných referátov, najrôz-
nejších záverečných prác, vrátane tých 
diplomových. Biznis so vzdelaním pre-
kvitá a čím viac prekvitá, tým menej 

vzdelania sa dostáva do nás prirodze-
nou cestou a tým viac hlúpneme. Pro-
paganda potrebuje nemysliacich.

Médiá zneužívajú svoju moc a pod 
frázou akejsi svätej povinnosti krágľu-
jú ľudí. Dobre, začnem aj ja? Mám tú 
moc ako šéfredaktor. Ale nezneužijem 
ju a ani ju nevyžijem. O tom totiž moja 
pracovná pozícia vôbec nie je. A som 
si tiež jasne vedomý vlastnej nedoko-
nalosti. Ctím výzvu pápeža Františka 
- “Kto som ja, aby som súdil?”

Samozvaných mediálnych ale aj 
tých bežných “božstiev” na Slovensku, 
ktoré sú aj prokurátori, aj vyšetrova-
telia, aj sudcovia,aj kati v jednom - je 
naozaj už dosť. Pritom kradne každý, 
kto obchádza pravidlá, normy a najmä 
morálku a etiku. 

No, na dnes končím, ide dopravný 
servis... Aby som vedel, kde chvíľku 
musím a kde inak potom 
nemusím. A kde môžem, 
keď sa MNE zachce.

Viem, vedomosti bo-
lia, ale, prosím, snažme 
sa aspoň trošku vedieť 
a vidieť.

S pozdravom

Nájdete
vo vnútri
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de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Je leto a snažíte sa v plavkách vyze-
rať aspoň ako tak k svetu? Ľahké to 
nebude. Vďaka pandémii sme vraj 
v priemere na hmotnosti pribrali 
všetci dva kilogramy.

Prišli s tým rakúski odborníci na 
výživu. Dva kilogramy plus je však len 
priemer, takže u niektorých to už môže 
znamenať vážny problém. Ako vždy, 
každý prírastok na hmotnosti zname-
nal mnohé vynálezy, ako sa zas vrátiť 
do normálu, len nech to nepotrebuje 
veľa námahy.

Iní vedci - z Kanady a z Peru nedáv-
no poukázali na diétny boom, ktorý 
mal svoj vrchol vo Francúzsku v 18. sto-
ročí. Archívne sa zachoval prípad istej 
mademoiselle Lapaneterie - dievčaťa z 
dobrej rodiny a slečny veru mohutnej 
postavy. Táto jemná bytôstka sa často 
trápila tým, že jej pleť má príliš červe-
né podfarbenie. Obávala sa, práve tak, 
ako jej príbuzní, že ju budú považovať 
za alkoholika, čo samo o sebe je už vo 
Francúzsku mierne výnimočné. Víno a 
destilát je tam totiž súčasťou bežného 
stolovania aj v tých najslušnejších ro-
dinách. Slečna si teda nechala poradiť 
od istej “babonárky”. (Babona je viera, 
že niektoré javy a udalosti sú prejavom 
nadprirodzených síl alebo znamením 
buducnosti, predsudok, vžitý názor 
bez rozumového zdôvodnenia.) Na zá-
klade rady tejto ženy vypila každý deň 
malý pohárik octu - a prišiel predpo-

kladaný úspech. Mademoiselle Lapa-
neterie schudla, jej pleť bola bledšia. 
Po mesiaci však prišiel šok. Mladá žena 
zomrela.

Boj proti zbytočným kilogramom 
zúri už celé stáročia. Je známa reklama 
na dietetický výrobok z roku 1895 - na 
priloženom obrázku. Inak, vo Francúz-
sku ešte aj v minulom storočí pretrvá-
vala fáma, že octový liek môže spôsobiť 
chudnutie. Dodnes sa zachovalo nedo-
kázané tvrdenie, že ocot môže prispieť 
k štíhlej postave. Rôzne hollywoodske 
krásky ešte stále v takejto viere konzu-
mujú zmes jablčného muštu a octu.

Vládca Dionýzios zo Syrakúz (na-
rodený okolo roku 360 pred Kristom) 
bol legendárny žrút a teda aj veľkolepo 
tučný. Svoju morbídnu tlstotu však vy-
riešil tak, že schoval svoje telo do veže 
veľkosti človeka, z ktorej mu vykuko-
vala iba hlava. Na leto a pláž je to veľmi 
nepraktické, to verte!

Pribrali sme a riadne

» red
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»KÚPIM STARÚ MOTORKU 
ZNAČKY ČZ AJ POKAZENÚ 
0949150398

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Kúpim staré odznaky po 
vojakoch, partizánoch, ha-
sičoch, osobnostiach. Do-
hoda. 0907910755
»ODKÚPIM ZLATÉ PAMäTNÉ 
MINCE 0903868361
»ODKÚPIM OBRAZY SLO-
VENSKÝCH MALIAROV 
0903868361
»Kúpim akordeón, heligón-
ku, husle. 0915876860

»Kúpim staré hodinky Prim 
a iné mechanické náramko-
vé hodinky. Tel. 0905/767 
777

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 no-
vinách, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

To najobyčajnejšie, najnevyhnut-
nejšie, každodenné mydlo. Mydlo a 
mydlenie sa. To je základ hygieny 
súčasného civilizovaného tvora z 
rodu homo sapiens.

V prípade mydla viaceré dochova-
né legendy ako o mieste jeho zrodu ho-
voria o úpätí hory Sapo a čase asi tisíc 
rokov pred naším letopočtom. Viaceré 
zhody poukazujú na istý vrch neďaleko 
Ríma. K Sapo ľudia nosili obetné dary 
pre uctievané božstvá. Tuk obetova-
ných zvierat kvapkal do rozpáleného 
ohňa a miešal sa s popolom. Táto zmes 
sa premiešala s pôdou a časom presiak-
la do blízkeho potoka, kam ženy chodi-
li prať šatstvo. Všimli si, že šaty majú 
bez veľkej námahy krásne vypraté. Aj 
to je však nateraz iba jedna z legiend.

“Sapo” sa však stalo základom slo-
va mydlo v najrôznejších jazykoch sve-
ta a je ním dodnes.

Avšak, ako vždy, aj vprípade mydla 
boli zrejme prví Sumeri.Ich prapôvod-
ná zmes čohosi, čo by sme dnes nazvali 
modlovou, sa začala používať medzi 
riekami Eufrat a Tigris asi v čase 2500 
rokov p.n.l. Na Summerských doskách 
archeológovia objavili vyryté pokyny 
na výrobu základnej mydlovej zmesi. 
V recepte odporúčajú zmiešať vodu s 
popolom rastlín a vyvariť spolu s lo-
jom. Táto receptúra prechádza neskôr 
kultúrami Babylončanov, Egypťanov, 
Feničanov, Grékov , Rimanov….. Prvé 

známky vedomého mydlárskeho re-
mesla v Európe boli objavené v starove-
kom Ríme, kde v ruinách Pompejí od-
kryli mydláreň so zásobami hotových 
mydiel. Avšak Rimania používali 
mydlo len na pranie alebo čistenie ná-
strojov. 

Naopak, takí starovekí Egypťania 
sa pravidelne kúpali. Ebersov papyrus, 
lekársky dokument z obdobia okolo 
roku 1550 pred n. l., popisuje miešanie 
rastlinných a živočíšnych olejov s alka-
lickými soľami na vytvorenie mydlové-
ho materiálu používaného na liečenie 
kožných ochorení, ako aj na umývanie. 
Niekedy v tých časoch vraj dal Mojžiš 
Izraelitom detailné zákony nariaďujúce 
osobnú čistotu. Tiež poukázal na súvis-
losť hygieny so zdravím a náboženskou 
očistou.

Nuž, mydlo naše každodenné, buď 
pochválené! 

Keď sa povie mydlo

» red
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH

www.agrovirago.sk

09
-8
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28. júla 1976     
udiala sa najväčšia letecká havária Čes-
koslovenských aerolínií – lietadlo Il-18 na 
linke Praha – Bratislava po poruche dvoch 
motorov a nedokončenom pokuse o pri-
státie spadlo do jazera Zlaté piesky v Bra-
tislave; zahynulo 76 ľudí a 3 ľudia prežili.

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 862
0907 727 204
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2Ponuka tovaru platí od 27. 7. do 2. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 7. 2020.

044

-36%

(1 l = 0,80)

0,55 l

0.69

Gambrinus
• svetlé pivo

065

-48%

(1 l = 0,33)

2 l

1.25

Kofola

149

-54%
kg

3.29

Hrozno bele 
stolové

029

-30%

(1 l = 0,15)

2 l

0.42*

Mnerálna
voda
• jemne perlivá/

perlivá

Konzumné
zemaky skoré
• varý typ B - prlohové

209

-43%

(1 kg = 0,42)

5 kg balenie

3.69

Koktejlové 
paradajky 
stapcové 119

Supercena

(1 kg = 1,98)

600 g balenie

499

Supercena

(1 l = 1,25)

4 l

Svjanský Máz
• svetlý ležiak
• záloha 1,04 €

8 x 0,5 l

kgkg

u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 27. 7. 
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Ponuka tovaru platí od 27. 7. do 2. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve. REGIÓN PO – 31/2020

OD PONDELKA
27. JÚLA

119

-40%
cena za 100g

1.99

Losos
• fleta s kožou vcelku

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

369

-35%

(1 kus = 
0,46/0,23)

8/16 kusov

5.69*

Tassmo
Jacobs
• rôzne druhy

059

-40%
100 g

0.99

Tavený syr
• �revko

Medové gu�ô�ky  
• rôzne druhy
• v ponuke aj Medové 

gu�ô�ky bezlepkové 235 g za 4,99 €
CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

CCHHLLAADDEENNÉÉ

a spracované

179

-40%

(1 kg = 3,58)

500 g balenie

2.99

Mleté brav�ové 
mäso

Kurace stehná horé 
alebo dolné 199

-26%
cena za 1 kg

2.69

369

-30%

(100 g = 1,57)

235 g

5.29*

Slne�ncový 
olej 119

-33%
1 l

1.79*

Ponuka tovaru platí od 27. 7. do 2. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 7. 2020.
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65” / 163 cm65”65”5 // / 163163163 cm cm c

€1599

CANON SELPHY CP1300 ČIERNA
Štýlová a prenosná tlačiareň na bezdrôtovú tlač 
krásnych a trvácnych fotografií rôznych veľkostí 
alebo pohľadníc z inteligentných zariadení  
a fotoaparátov, tlač z USB, z pamäťových kariet, 
možnosť použitia na batériu, TFT displej 8,1cm, 
bezokrajová tlač.

€129

SAMSUNG UE55TU7072
UHD SMART TV s kovovým rámom, DVB-S2/T2/C, 
Crystal Processor 4K, PQI 2000, HDR /HDR10+, 
Mega Contrast, UHD Dimming, DLNA, Bluetooth,  
nahrávanie na USB

SAMSUNG QE55Q80T
4K QLED TV s priamym zadným podsvietením,  
2x DVB-S2/T2/C, umelá inteligencia - Quantum  
Processor 4K + Neural Network, PQI 3800,  
HDR /HDR10+,  Ambient Mode +,  
Supreme UHD Dimming, Object Tracking Sound,  
DLNA, Bluetooth, WiFi

LETO PLNÉ
SKVELÝCH AKCIÍ
LETO PLNÉ
SKVELÝCH AKCIÍ

€429
Č

€579

€1199

A+
trieda Wi-Fi 2x

USB
3x

HDMI UHD

75” / 189 cm

€999 

65” / 163 cm

755””  / / 1891  cmcmm

€9€ 999

65”5” / / / 163163163 cm cm c

€589

SANDISK

Pamäťová karta odolná voči teplotám,  
vode a rontgovému žiareniu, nárazuvzdorná, 
rýchlosť čítania až 80 MB/s, prevádzková 
teplota -25°C do 85°C

ULTRA MICROSDHC  
CLASS 10 UHS�I

55”/138 cm
55”/139 cm

NOVINKA

B
trieda Wi-Fi 2x

USB
4x

HDMI UHD

NOVINKA
CASHBACK 

100€

55”/138 cm

Wi-Fi

SVIEŽA JAZDA SO SAMSUNGOM

128  GB

€1799
64 GB

€999
32 GB

€599

Wi-Fi2x
USB

3x
HDMI

UHD

A+
trieda

PHILIPS 55PUS7805
Ambilight 4K SMART TV Saphi OS, DVB-C/T2 (H.265)/
S2/T, Engine P5 Perfect Picture, 3-stranná funkcia 
Ambilight, 1700 PPI, HDR 10+, Micro Dimming, Bluetooth, 
DLNA, nahrávanie vysielania cez USB, Dolby Atmos, 
hlasové diaľové ovládanie

www.akton.sk AktoN Elektro

Biela technika: 0910 999 988
Čierna a malá biela technika: 0915 873 572AktoN Elektro ČSA 53, BREZNO

DARČEK
kazeta  

s atramentami 
a papiermi  

na 36 ks 
fotografií/
pohľadníc 
10x15 cm

K

A+ Wi Fi 2x3x UH

55
VINKA

VINKA
HBACK 
00€

55

DARČEK
Ventilátor 

KLARSTEIN
K TV SAMSUNG

VÄČŠÍM AKO 55”

DARČEK
Bluetooth 

reproduktor 
PHILIPS 
ShoqBox

SB300B k TV 
PHILIPS

väčším ako 55”

DARČEK
Ventilátor 

KLARSTEIN
K TV SAMSUNG

VÄČŠÍM AKO 55”

30 dní na
bezplatné
vyskúšanie
Ambilight
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JBL TUNE 115 BT BLACK/WHITE
Bluetooth slúchadlá do uší s JBL Pure Bass zvukom, 
Hands-free telefonovanie, kábel, ktorý sa nezamotá, 
8 hodinová výdrž batérie, nabitie v priebehu 2 hodín, 
magnetické vedenie kábla, 3-tlačidlový ovládač  
s mikrofónom 

€3990

TEFAL GC305012
Elektrický gril s termostatom, nepriľnavé  
a odnímateľné grilovacie dosky - vhodné do umývačky 
riadu, možnosť použiť ako otvorený alebo zatvorený 
gril a vďaka kompatným rozmerom bude vždy poruke 
aj na zapekanie sedvičov alebo rýchlu prípravu zdravej 
večere.

BOSCH KGN36VIEB
Kombinovaná beznámrazová chladnička, zóna 
VitaFresh pre dlho čerstvé potraviny, PerfectFit -  
pre umiestnenie kamkoľvek aj k stene, LED  
osvetlenie, hlučnosť iba 39 dB, rozmery (ŠxVxH): 
186x60x66 cm

SAMSUNG RB37J5018SA/EF

€665

A++
trieda

260 kWh

ROK

237
87 l

NO 
FROST

GORENJE RK4171ANW
Kombinovaná chladnička 
s LED osvetlením, 
zmrazovacia kapacita 
3kg/24 h., odolnosť  
pri výpadku prúdu  
15 h., rozmery (ŠxVxH): 
55x176x58 cm

€269

HISENSE WFHV7012 MORA IM 533
Plne integrovaná 
umývačka riadu, 
ochrana proti vytečeniu - 
TotalAquaStop, účinnosť 
sušenia a umývania - 
A/A, odložený štart, 
samočistiaci filter,  
tablety 3v1, rozmery 
(VxŠxH): 81,5x44,8x55 cm

€329€249€7990

Stará cena

€4990

2000
W

Kombinovaná chladnička, NoFrost so systémom 
All-around, dvojitý chladíací systém Twin Cooling 
Plus, invertorový kompresor, rýchle mrazenie, zóna 
Fresh pre účinnú ochranu čerstvosti, zásuvka na 
ovocie a zeleninu, signalizácia otvorených dverí, 
LED osvetlenie, kapacita zmrazovania  
13 kg/24 hod., rozmer (ŠxVxH): 59,5x201x67,5 cm

€589

A+++
trieda

175 kWh

ROK

267
98 l

NO 
FROST

10 ROKOV ZÁRUKA
NA MOTOR

BEKO RCNA366I30W
Kombinovaná chladnička s NeoFrost - už žiadna 
námraza a miešanie pachov, LED osvetlenie, Fresh 

zóna, odolnosť pri poruche  
33 hod., zmrazovacia 
kapacita 6kg/24 h., rozmery 
(ŠxVxH): 59,5x186x66,5 cmA++

trieda

270 kWh

ROK

215
109 l

NEO 
FROST €399

A+
trieda

248 kWh

ROK

205
68 l

NEO 
FROST

2520
L/ROK

9
súprav 
riadu

197 kWh

ROK

A++
trieda

9240
L/ROK

7 kg
kapacita

1200
Ot./min

169 kWh

ROK

A+++
trieda

ROKOV
ZÁRUKA5

Spredu plnená práčka  
s automatickou detekciou 
hmotnosti bielizne, 
15 programov vrátane 
antibakteriálneho 
a rýchleho 15 min. 
programu, odložený 
štart, 1/2 náplň, rozmery 
(ŠxVxH): 59,5x85x46 cm

PHILIPS AZ�318
Rádio s CD, USB pre prehrávanie hudby vo formáte 
MP3/WMA, prehrávanie vo formátoch MP3-CD, CD  
a CD-R/RW, digitálny tuner, FM,  Dynamic Bass Boost

€5999

Stará cena

€6999

CD/
USB MP3

Získajte 
späť až
pri nákupe rúry a dosky

100 €

CASH
BACK

€

€

DARČEK
FINISH Quantum Max 

Lemon

NeoFrost™ je 2x lepší, 
než jednoduchý 

No Frost
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Neodkladajte návštevu u nás na potom.
Nastavíme vám ponuku presne podľa 
vašich predstáv a možností.

JE PRE KAŽDÉHO EŠTE

DOSTUPNEJŠIAŠKODA
výnimočná zľava až do 3 500 €
5 rokov bezplatného servisu
odklad splátok o 6 mesiacov
výhodný výkupný bonus

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA FABIA, SCALA, KAMIQ a KAROQ: 4,4 – 7,4 l/100 km, 116 – 185 g/km. Uvedené informácie a fotografi e 
majú len informatívno-ilustračný charakter. Podrobnosti o ponuke modelov, konečných cenách, špecifi kácii vám poskytne autorizovaný predajca značky ŠKODA.

NeoNeodkldkladaadajtejte nánávštvštevuevu u u násnás nana popotomtom..
NasNastavtavímeíme vávám pm ponuonuku ku prepresnesne popodľadľa  
vašvašichich prpredsedstávtáv a a možmožnosností.tí.

JJEE PPRREE KKAAŽŽDDÉÉHHOO EEŠŠTTEEEE  PPRREE KKAAŽŽDDÉÉHHOO  EEŠŠTTEEJJ

výnvýnimoimočnáčná zľzľavaava ažaž dodo 3 3 500500 €€
5 r5 rokookov bv bezpezplatlatnéhného so servervisuisu
odkodkladlad spsplátlátok ok o 6o 6 memesiasiacovcov
výhvýhodnodný vý výkuýkupnýpný bobonusnus

KombKombinovinovanáaná spotspotrebareba a ea emisimisie COe CO22 autautomobomobilovilov ŠKOŠKODA FDA FABIAABIA, SC, SCALA,ALA, KAMKAMIQ aIQ a KARKAROQ:OQ: 4,4 4,4 – 7,– 7,4 l/4 l/100 100 km, km, 116 116 – 18– 185 g/5 g/km. km. UvedUvedené ené infoinformácrmácie aie a fotfotograografi e fi e 
majúmajú lenlen infinformaormatívntívno-ilo-ilustrustračnýačný chacharaktrakter. er. PodrPodrobnoobnostisti o poo ponukenuke modmodelovelov, ko, konečnnečnýchých cenácenách, ch, špecšpecifi kifi káciiácii vámvám posposkytnkytne aue autoritorizovazovaný pný predaredajca jca značznačky Šky ŠKODAKODA..

22



BB 20-30 strana_ 11

služby, zamesTnanIebysTRICKo
11

 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

Spoločnosť zo ZV
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0919 178 947

83
-0

10
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 I 
I 

FREZÁR I 

Pardubický kraj s ubytovaním

0910 200 442
praca@markmont.eu

61
_0
17
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 7. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
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NOVÉ PRACOVNÉ 
MIESTA!!!
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PRACOVNÍKOV DO VÝROBY 
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Prijmeme nových zamestnancov 
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0800 500 091.

���������������� a

����������.

������
������������

��������

���������

091091.

85
-0

49
1

85
_0

48
9

Tesár����������,
������������������

pre dlhodobú prácu do Nemecka aj 
cez zimu

1������������������� 

0904 516 707
pr�c�@gr�n����eu

����������������������
��������������������
�������������������������������
firmou      
����������������������
���������������

�����������NKK - BAU s.r.o.
������������������������
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