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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIE

tel.: 0949 85 11 10
www.tepovaniekm.sk

HĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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0905 877 690 

PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto
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Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611   
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Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je

nákladná váha a železničná vlečka.
0901 708 070

pkprenajom@gmail.com
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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sterilizaciavzduchu.sk

Kontakt: 0918 454 003 

dezinfekcia vzduchu v miestnosti
za prítomnosti ľudí bez produkcie ozónu 
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PONÚKAM
spracovanie komplexného
účtovníctva vrátane mzdovej

agendy, ako aj spracovanie
daňových priznaní.  Cena dohodou.

kozak.kopami@gmail.com    0908 329 544

52
-0

09
6-

8 

Slovenská Gra�a a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygra�ckého priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV výroby expedície
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
SKLADNÍKOV
MECHANIKA

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@gra�a.sk,  www.gra�a.sk 

Požiadavky:

Mzda od 820 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

www.pranie-kobercov.sk
PO-PI 9:00 - 18:00

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov 
rozširujeme službu pre Bratislavu, a to v podobe 

ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená  

na jeden deň v týždni, a to v utorok.
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NAŠE SLUŽBY PRE VÁS:
- renovácia dveri
- kľučky, zámky, sklo 
- nové dvere a zárubne
- renovácia vstavaných skriň
 

obhliadky:  0905 605 934 
prevádzka: 0948 288 791
Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava, 

renovacia@renovacia-dveri.eu

www.renovacia-dveri.eu
Obhliadka, poradenstvo a cenová ponuka u Vás doma - služba zdarma !!!
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Eva Horáková   0907 702 195
Mgr. Simona Psotná 0905 719 134 
Silvia Vlasáková   0905 799 782
Distribúcia:
Radovan Janega   0907 887 362
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: Rača, Trnávka, 
Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony, 
Podunajské Biskupice, Nové 
Mesto, Ružinov, Nivy, Staré 
Mesto, Vajnory
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»Kúpim staré auto alebo 
motocykel, aj náhradné 
diely, trofeje a všetko od 
motorizmu. Tel. 0903 818 
122 

»Predám po kompletnej re-
konštrukcii ešte neobývaný 
3-izb byt v širšom centre 
Malaciek, úplne zariadený, 
samostatné energie, za-
teplená bytovka. Tel. 0905 
320 880

»Prenajmem 3-izb byt v 
širšom centre Malaciek, + 
jedáleň, komora, veľká ku-
peľňa, 2x balkón, samost.
energie. Tel. 0905 320 880 

»Predám SP 882 m2 v Gaja-
roch (9 km od Malaciek). 
Tel. 0905 320 880 

»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507
»Kúpim vinohrad v Rači 
alebo Svätom Jure. Platba v 
hotovosti 0918 479 756
»Kúpim byt v Bratislave 
a okolí  0903 461 817
»Kúpim garáž v Bratislave. 
Platba v hotovosti. 
Tel.: 0918 479 756

»Predám 2 dverovú viacú-
čelovú skriňu (vešanie, po-
lice). Cena dohodou 0908 
880 728

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

05 DOMY / predaj   

09 DOMÁCNOSŤ    

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

07 REALITY / iné    

»Kúpim hudobný nástroj. 
Tel. 0903 416 726
»Kúpim rôzne starožitnosti, 
staré hodiny, mince, foto-
grafie, trofeje. Tel. 0903 416 
726

»Predám skartovačku. Cena 
dohodou 0908 880 728 

»Vypratávanie nehnuteľ-
ností pozostalostí, zadar-
mo. Výmenou za nepotreb-
né veci 0904 967 430, 0910 
134 676

Občianska
riadková
inzercia
10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

11 HOBBY A ŠPORT   

POŠLITE  SMS
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14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce 
0940 384 665
»GLAZOVANIE VANÍ. 30 rokov 
prax, 5 rokov záruka. Cena 
70 €. Tel.: 0904 267 926 
www.glazovanievani.es-
tranky.sk

»Elektroinštalácie 24 hod. 
Prípojky, práca s plošinou 
do 22m. Revízne správy. 
Vytyčovanie káblových po-
rúch. Pílenie stromov, orezy 
aj pod napätím. Projekto-
vanie, bleskozvody 0904 
466 149

»www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127

»JOŽOVCI – sťahovanie, 
likvidácie, výnos, prenos 
nábytku. ZŤP, dôch – 10% 
0903 594 868

»M a ľov k y - r ýc h le - č is to 
0905 723 981

»ZIMMERMANN 0905 54 74 
76
»Matúš 0905 616 431

»MAX–NONSTOP VŠETKY 
TYPY PRÁČOK 02/63 83 
02 51, 0903 971 472, 0918 
741 618

»TV Servis u Vás 62 41 08 07, 
0905 846 710

Kvalitná nemčina 0910 94 
32 86

Komerčná
riadková
inzercia

ELEKTROINŠTALÁCIE

ČISTENIE

PREPRAVA

KURZY

AUTO MOTO

VZDELANIE / KURZY

PREPRAVA

OKNÁ

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

OPRAVA PRAČIEK

PONUKA PRÁCE

REMESELNÍCI

REKONŠTRUKCIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

OPRAVA PRAČIEK

OPRAVA CHLADNIČIEK

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiarov (Rakúsko)

Drevár Rakúsko 3500 € /mes. 
Sklad Nemecko 2800 € /mes. 
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A.I.I. Technické služby s. r. o. 
prijme ihneď

Letná údržba ciest a komunikácií v BA 
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

Základná zložka mzdy + príplatky
 a ODMENY

 VODIČ "B", "T" -  700 € mesačne brutto 
+ osob. ohodnotenie

 VODIČ "C" -  od 805 € mesačne brutto 
+ osob. ohodnotenie
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

BILLA Bratislava Mzda: 3,3330 €/h. brutto 

Kaufland Bratislava Mzda: 3,9996 €/h. brutto 

0948 948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Nástup ihneď.
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PRIJMEME DO TPP ČAŠNÍKA/-ČKU
do kaviarne v Bratislave (900 EUR/mes./brutto)

Tel.: 0910 456 084
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Predám s.r.o. s DPH čistá nepoužitá
1700,- € s dohodou 0902 672 387 
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Návrhom zákona zo dňa 18.6.2020  
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a 
strelive a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov, sa navrhuje v poradí 
už štvrtá zbraňová amnestia (ďalej 
len ako „Amnestia“) na území samo-
statného Slovenska. V prípade vyš-
šie schváleného návrhu by amnestia 
mala trvať od 1. novembra 2020 do 30. 
apríla 2021.

Podstata Amnestie spočíva v zániku  
trestnosti nedovoleného ozbrojovania 
osobám, ktoré bez povolenia držia vy-
medzené strelné zbrane alebo strelivo. 
Amnestia má veľký význam pre osoby, 
ktoré sa rozhodnú zbaviť zbrane, ku 
ktorej sa dostali náhodou (napr. nájde-
nie zbrane z II. svetovej vojny pri výko-
pových prácach). Ak by sa v takomto 
prípade zbraň odovzdala policajnému 
útvaru mimo zbraňovej amnestie, oso-
ba by sa dopustila podľa § 294 Trest-
ného zákona Trestného činu Nedovo-
leného ozbrojovania a obchodovania 
so zbraňami, pri ktorom hrozí trest 
odňatia slobody na jeden až päť rokov. 
Ďalšou výhodou Amnestie je možnosť 
osoby, ktorá  spĺňa podmienky podľa 
zákona o strelných zbraniach a stre-
live na držanie zbrane, aby si takúto 
zbraň zaevidovala za predpokladu, že s 
predmetnou zbraňou podľa odborného 
vyjadrenia špecializovaného útvaru 
ministerstva vnútra nebol spáchaný 

trestný čin. Osoba, ktorá odovzdala 
zbraň, môže tiež v uvedenej lehote a za 
podmienky, že so zbraňou nebol spá-
chaný trestný čin previesť vlastníctvo 
zbrane alebo streliva na osobu, ktorá 
spĺňa podmienky na držanie zbrane.

Z histórie treba poznamenať, že in-
štitút Amnestie bol prvýkrát zavedený 
na prelome rokov 2005 a 2006 kedy do-
šlo k odovzdaniu  3463 kusov nelegálne 
držaných zbraní. Spolu s ďalšími dvo-
ma neskoršími amnestiami sa podarilo 
z obehu stiahnuť dovedna 10 865 kusov 
zbraní  a 82 010 streliva.

Medzi odovzdanými zbraňami sa 
objavila aj puška Winchester Model 
1985, ktorá bola špeciálne vyrábaná 
pre cárske Rusko, v hodnote približ-
ne 3000€, alebo legendárna puška 
Sharps, ktorá bola používaná v časoch 
americkej občianskej vojny tzv. Sever 
proti Juhu a taktiež v časoch „Divokého 
západu“.

Zbraňová amnestia

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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BRATISLAVSKO
Silvia Vlasáková  / e-mail: vlasakova@regionpress.sk  /  tel.: 0905 799 782

Pred začiatkom školského roka So-
ciálna poisťovňa upozorňuje štu-
dentov, ktorí poberajú sirotský dô-
chodok a pokračujú v štúdiu, že voči 
Sociálnej poisťovni nemajú žiadne 
oznamovacie, ani iné povinnosti. 

Informáciu o tom, že naďalej 
pokračujú v štúdiu a sú zapísaní do 
ďalšieho ročníka, totiž SP poskytne 
ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu cez elektronický informačný 
systém. Výnimkou sú študenti škôl, 
ktoré neposkytujú údaje ministerstvu 
školstva (ide napríklad o školy patriace 
do pôsobnosti rezortov obrany a vnút-
ra) a študenti – siroty, ktorí študujú v 
zahraničí. Študenti však môžu vo vlast-
nom záujme z dôvodu skoršieho vypla-
tenia dávky naďalej toto potvrdenie o 
štúdiu predkladať Sociálnej poisťovni.

Iná situácia je, ak študent štúdium 
v lete prerušil. Takýto študent prestáva 
byť od prerušenia štúdia nezaopatre-
ným dieťaťom, a teda nemá nárok na 
výplatu sirotského dôchodku. Vyplá-
canie sirotského dôchodku sa obnoví 
opäť až po začatí štúdia, po predložení 
žiadosti o pokračovanie vo výplate si-
rotského dôchodku spolu s potvrdením 
o návšteve školy.

Za ukončenie štúdia sa pri vyso-
koškolákoch považuje termín štátnej 
záverečnej skúšky, pri stredoškolákoch 
Sociálna posledný deň letných prázd-
nin v záverečnom roku štúdia. Ukon-
čením štúdia končí nárok na výplatu 
sirotského dôchodku.

Ak študent ukončil bakalárske 
štúdium a chce pokračovať v magis-
terskom, termín ukončenia štúdia je aj 
termín bakalárskej skúšky. Následne po 
začiatku magisterského štúdia predloží 
žiadosť o uvoľnenie výplaty sirotského 
dôchodku a priloží k nej potvrdenie o 
štúdiu. Sociálna poisťovňa študentovi 
opäť začne sirotský dôchodok vyplácať a 
doplatí mu ho aj za obdobie júl a august.

Ku koncu júna 2020 vyplácala So-
ciálna poisťovňa celkovo 20 093 sirot-
ských dôchodkov s priemernou výškou 
140,16 eur.

Informácie pre študentov - siroty

» red    zdroj: SP

6. september 1941            
Holokaust: Židia starší ako 6 rokov na Nemcami okupovaných úze-
miach boli povinní nosiť žlté hviezdy.

Výročia a udalosti 8.september 1504             
na námestí Piazza della Signoria vo Florencii slávnostne odhalili 
sochu Dávida od Michelangela Buonarrotiho.

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 9. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

splátky od 98 €spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd  ddd  d dd  d d d dd d  dd dd  dd  €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

32
00

07
-1

2

Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkové

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

JESENNÉ  ZĽAVY

Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava
E-mail: okna@univerzaltrade.sk

www.univerzaltrade.sk

NAJLEPŠIE CENY U NÁS

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
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Vzorkovňa: Pezinok, Hrnčiarska 25
Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088

E-mail: cevarom25@gmail.com
Otvorené: po-pia: 1000 - 1700 h
www.cevarom.sk

Vzorko
Mobi

E
O
wVONKAJŠIE

ŽALÚZIE

ROLETY
ZipScreen

VONKAJŠIE
ŽALÚZIE
Z-90, Z-70, C-80
T-80, F-80

ROLETY
ZipScreen
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA

INZerÁt,KtOrÝpreDÁVA

0905 799 782

5. septembra 1905             
zomrel Antonín Baťa starší, český podni-
kateľ (* 1844)

Výročia a udalosti
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Vplyvy digitálnych technológií na 
každodenný život sú neodškriepi-
teľné či už v pozitívnom tak aj v ne-
gatívnom zmysle slova. Pravidelný 
prístup na internet má viac ako 4,5 
miliardy obyvateľov na celom sve-
te, preto je dôležité poznať jeho ná-
strahy, ktorým čelia predovšetkým 
deti.

Virtuálny svet sa stal mimoriadne 
príťažlivým fenoménom a mladí ho vy-
užívajú nielen vo vzdelávacom procese, 
ale najmä vo voľnom čase. Je preto dôle-
žité uvedomiť si, že okrem chatovania s 
priateľmi na internete môžu deti naraziť 
aj na nevhodný obsah alebo správanie 
iných, často neznámych osôb, ktoré 
môžu prejavovať predátorské správa-
nie voči maloletým. Sexuálni predátori 
predstavujú v prostredí internetu veľkú 
hrozbu pre deti a tínedžerov. „O tomto 
novodobom fenoméne musíme hovo-
riť otvorene. Je dôležité, aby boli mladí 
ľudia informovaní. V komunikácii na 
sociálnych sieťach nesmú byť prehnane 
dôverčiví, opatrnosť je na mieste najmä 
ak komunikujú s neznámymi ľuďmi. 
Som rád, že sa tejto problematike ve-
nujú naši odborníci, ktorí robia preven-
tívne kampane aj cez sociálne siete,“ 
zdôrazňuje minister vnútra SR Roman 
Mikulec.

Sexuálni predátori 
sú hrozbou pre deti a tínedžerov

Sexuálni predátori si na sociálnej sie-
ti vytvoria profil, v rámci ktorého komu-
nikujú s maloletými. Tí sa tešia záujmu 
zo strany opačného pohlavia, či nových 
kamarátov, v komunikácii pokračujú a 
postupne odhaľujú súkromný život. Tu 
sa však konanie predátorov nekončí. 
Pre dosiahnutie cieľov vyvíjajú nátlak 
a pýtajú si intímne fotografie či videá. 
Páchateľmi - sexuálnymi predátormi, 
môžu byť dospelí, ale aj maloletí.

Zo strany predátorov 
hrozí vydieranie aj šikana

Sexuálni predátori majú vopred pre-
myslenú taktiku a spôsob manipulácie, 
na ktorú sa deti, či mladí ľudia dajú 
často nalákať a posielajú neznámym vir-
tuálnym priateľom intímne videá a foto-
grafie. Zaslaním fotografie či videa však 
príbeh nekončí. Osoba na druhej strane 
väčšinou takto získaný materiál použije 
na vydieranie – či už s finančným, šika-
nujúcim alebo obťažujúcim motívom. V 
najhorších prípadoch dochádza k osob-
nému stretnutiu, ktoré môže končiť se-
xuálnym obťažovaním alebo zneužitím.

Štatistiky nepustia
Podľa európskeho priemeru (EU Kids 

Online 2020), v uplynulom roku dostalo 

22 % detí aspoň jednu správu so sexuál-
nym obsahom, 21 % detí bolo vystave-
ných seba poškodzujúcemu a 10 % detí 
samovražednému obsahu. Ďalej 54 % 
slovenských detí má tendenciu zveriť sa 
s takouto skúsenosťou kamarátovi, 31 % 
detí sa zverí rodičovi a 22 % by o svojej 
skúsenosti radšej nepovedalo nikomu.

Kde vyhľadať pomoc?
Ak ste sa stali obeťou sexuálnych 

predátorov, alebo s tým súvisiacej čin-
nosti a chcete získať viac informácií o 

možnostiach pomoci, obráťte sa na po-
líciu alebo pracovníkov informačných 
kancelárií pre obete trestných činov v 
každom krajskom meste osobne, telefo-
nicky, e-mailom alebo prostredníctvom 
online formulára. Téme sexuálnych pre-
dátorov sa v kampani SAY NO! venuje aj 
Europol, ktorý vytvoril zaujímavé video:    
https://youtu.be/2TkuuHnQE_U.

Informácie a foto poskytol Tlačový 
odbor Kancelárie ministra vnútra SR

Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Sexuálni predátori na internete

Pozor na nástrahy virtuálneho sveta
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18. septembra 2020 budete môcť 
stretnúť v uliciach miest a obcí Sloven-
ska dobrovoľnícke tímy verejnej zbier-
ky Biela pastelka. Tohto roku je to už 
jej 19. ročník. Patrí k najväčším a naj-
dôveryhodnejším zbierkam. Iba vďa-
ka darcom môže písať krajšie príbehy 
v živote nevidiacich a slabozrakých. 

Výnos verejnej zbierky Biela pas-
telka pomáha nevidiacim a slabo-
zrakým: 
• pri nácviku samostatnej chôdze s bie-
lou palicou 
• pri výučbe čítania a písania Braillov-
ho písma
• kurzami práce s kompenzačnými, 
optickými a technicky náročnými po-
môckami 
• pri nácviku sebaobslužných činností 
– varenie, pranie, žehlenie, upratovanie
• špecializovaným sociálnym pora-
denstvom

Biela pastelka v Bratislavskom kraji
Všimnite si nás v uliciach miest a 

obcí Bratislavského kraja a získajte 
symbolickú pastelku, ktorá dokáže 
niekomu zmeniť život. Nie je anonym-
ný, má svoju tvár, osud, aj sny... Osud 
mu možno nepríjemne zamiešal život-
nými kartami, ale vďaka vám v ňom 
opäť nájde radosť. 

Najmenším (do 6 rokov) sa po-

zrieme na zrak pomocou prístroja 
Plusoptix. Ide o rýchle, bezbolestné 
a bezkontaktné meranie, ktoré zrea-
lizujú pracovníci Krajského strediska 
ÚNSS v Bratislave. 

V spolupráci so spoločnosťou No-
vartis sa pozrieme na stav sietnice 
dospelých i seniorov. Meranie je ne-
invazívne, realizované pomocou OCT 
prístroja, tzv. optického koherentného 
tomografu, ktorým získa oftalmológ 
podrobné informácie o stave sietnice i 
jej jednotlivých vrstiev, a tiež dôležité 
údaje o vnútorných štruktúrach oka.

Nevidiacich a slabozrakých mô-
žete podporiť: 
• 18. 9. 2020 v uliciach miest a obcí 
• zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 
820 vo všetkých sieťach
• príspevkom na účet SK23 1111 0000 
0014 3025 8006 
• príspevkom do stacionárnych po-
kladničiek umiestnených vo vybra-
ných organizáciách a inštitúciách
• alebo online darom prostredníctvom 
www.bielapastelka.sk.

Aj vďaka vám sa mnohým ľuďom 
otvorí nová kapitola samostatného 
a radostnejšieho života... 

Ďakujeme!

Biela pastelka 
píše skutočné príbehy už 19 rokov

» red

VIZITKY

0905 719 134
>

Vtipy 
týždňa

» V reštaurácii:
- Je tá vaša slimačia pašté-
ta naozaj zo slimákov?
- Áno.
- A skutočne iba zo slimá-
kov?
- No, keď sa už tak pýtate, 
pravdupovediac miešame 
k tomu aj trochu bravčo-
viny.
- A koľko?
- Pol na pol, jeden slimák 
jedno prasa.

» V obchode:
- Dobrý deň! Prosím si kilo 
pomarančov.
- Budete si ich želať aj 
zabaliť?
- Nie! Budem si ich kotúlať 
až domov!

» Ako sa po poľsky povie 
šampón proti lupinám?
- Pjona na glavu dľa 
odstranenja čipsov pače-
sowich. 

» Akcia v obchode s 
obuvou:
- Za každé dve topánky, 
ktoré si u nás kúpite, do-
stanete ďalšiu zdarma!

     » redakcia
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