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Masky nás demaskovali
Ide do tuhého, zúri druhá vlna, nákaz zapnete do bezpečnostných pásov, tiež
a obetí je viac, ako v marci a v apríli, niekto obmedzil vašu slobodu?
keď mal každý - ako vravela moja staZrazu sa vynorilo toľko bojovníkov
rá mama - “scisknutú ric”.
za ľudské práva, že ak by čo len ústa otvorili počas uplynulých tridsiatich rokov,
Vtedy som iba zriedkavo videl nie- žijeme si v rajskej demokracii. Kde boli
koho vyjsť na ulicu bez rúška, to už doteraz? Kedy sa ozývali keď zo zamestnaozaj musel byť “ignorant a vyvrheľ”. nania vyhadzovali “naši” šéfovia stra(Alebo človek s diagnózou, ktorá mu nícky nepohodlných zamestnancov? Kde
rúško neumožňovala nosiť.) Rukavice boli všetci tí “slobodumilujúci”, keď sa k
mal každý druhý a rabovanie obchodov moci dostávali režimy, po ktorých nám tu
sa dialo organizovane, päť zákazníkov zostali iba každodenné zatýkania zločinv dedinskom obchode a ostatní vonku. cov Národnou kriminálnou agentúrou?
Mimochodom, ako mole? Darí sa im? Že Vlastne, ani sa netreba pýtať, odpovede
pozdravujem!
dal spomínaný prieskum Focusu.
Minulú nedeľu istá súkromná teleMimochodom, ak už ide o ľudské
vízia zverejnila prieskum Focusu, z kto- práva - moje základné ľudské právo je
rého bolo úplne zjavné, z akých táborov právo na zdravie. A budem si vyžadovať
a z prostredia akých hodnôt sa grupujú jeho plnenie hoci aj sankcionovaním neodmietači rúšok. Bol to argument nad dodržiavania opatrení, ktoré mi to právo
všetky argumenty a iba potvrdil to, čo si majú zabezpečiť v praxi. A treba sa poďaväčšina spoločnosti iba myslela a o čom kovať polícii, ktorá pokutuje tých, ktorí
bola presvedčená. Ten prieskum teda ignorujú spoločensky záväzné pravidlá,
neprekvapil, ale mimoriadne pomohol. ako aj mladíkovi na benzínke, ktorý jedZorientovať sa v tom, kto je teraz, počas nou ranou poslal k zemi ignoranta, ktorý
druhej vlny - kto.
sa fyzicky oboril na pumpárku len preto,
Kto myslí na seba, na svoje pohod- že ho požiadala, aby si nasalie, kto nie je zodpovedný, kto ignoruje dil rúško. Toto sú hrdinopravidlá a nariadenia. Naopak, podľa via týchto dní.
Inak, pokojne tie rúšrúšok na tvárach možno poznať doteraz
mnohých nepoznaných ohľaduplných, ka nenoste, aspoň už z
zodpovedných, mysliacich na iných, diaľky vidno, kto je kto.
S pozdravom
nielen na svoje ja a takzvané svoje “práva”. Mimochodom, ak si zlomíte nohu a
lekári vám ju dajú do sadry, tiež porušili
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
vaše ľudské práva? Alebo keď sa v aute

SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Novom Meste
nad Váhom
0948 066 491

36-0001

800 € brutto/ mesiac
Nástup INHEĎ!
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DISTRIBÚCIA (38.810 domácností)
párny týždeň: Nové Mesto nad
Váhom, Piešťany, Banka, Moravany nad Váhom, Sokolovce,
Vrbové, Myjava, Brezová pod
Bradlom, Beckov, Bzince pod Javorinou, Horná Streda, Kočovce,
Lubina, Nová Ves nad Váhom,
Pobedim, Podolie, Považany
nepárny týždeň: Nové Mesto
nad Váhom, Piešťany, Banka, Borovce, Dolný Lopašov, Drahovce,
Dubovany, Chtelnica, Krakovany,
Moravany nad Váhom, Nižná,
Ostrov, Pečeňady, Rakovice, Sokolovce, Trebatice, Veľké Kostoľany,
Veľké Orvište, Veselé, Vrbové,
Bzince pod Javorinou, Horná
Streda, Lubina, Pobedim, Podolie,
Považany Stará Turá

0905 746 988

Kamenárstvo ADAM - RUŽA
AKCIA

ER
R – OKTÓB
SEPTEMBE
2020

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

Nové
Mesto
n/Váhom

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

Piešany

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
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

seriózne, kv
alitne,
bez zá

lohy
Nové pomníky - žula, terazzo
doprava ZD ,
ARMA
Krycie dosky, sekanie písma
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
Dlažba, betónové chodníky

" #
!  
  

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo
• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera

  #  
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&   !  
! '  #  %
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Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138
Facebook: Kovošrot Vašin Čáry

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

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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Výročia a udalosti
vytvorený prvý program v programovacom jazyku Fortran

20. september 1954
52- 0113

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

16-0028

●
●
●
●
●

63-0005

Eva Papuláková

piešťansko

SLUŽBY
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Práce v záhrade v septembri

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada,
zverinec
10
11

13 RÔZNE
/ predaj 13
rôzne
predaj

ANTRACIT
7016

» red

Zvýhodnená cena
na tieto farby

HNEDÁ
8017

,
mete.tam
Steapvoia
je
u
b
tre
kd

Videá a fotky realizácií nájdete na:

www.montter.sk

0919 370 730, 0919 383 363

Chcete si
podať
inzerát?

PALIVOVÉ
DREVO

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

POLIENKA aj GUĽATINA

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
0917 649 213

10% ZĽAVA
370 €

41-0022

480 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

Výročia a udalosti

320 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

22 119 0011

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

BIELA
9016

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
»45 ročný ženatý, hľadá vydatú na veku nezáleží. Tel.:
0907 328 041
Sympatická 55 r. hľadá
priateľa na zoznámenie.
Tel.: 0940 642 703

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

HNEDÁ
8003

farba
BIELA

14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné
»Kúpim zváračku ks-250,
350 aj bez káblov. Tel.: 0944
634 153

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

Materiály:
HLINÍK, DREVO

87-0091

08 STAVBA8
stavba

farba
ANTRACIT

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988
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07 REALITY7 / iné
reality/iné
»Kúpime Vašu nehnuteľnosť na počkanie. Platba
v hotovosti. Tel.: 0944 630
600

1046

06 POZEMKY / predaj6
pozemky/predaj

Ešte v septembri môžete vysiať
reďkovky. Výsev šalátu je už časovo
na hrane, ale ak sa poponáhľate, určite
niečo zožnete. Skôr než klasické hlávky
ale budete žať voľné listy.
Skleník sa v septembri oplatí dvojnásobne. Pokiaľ nie je cez deň vonku
teplo, v chránenom priestore budú semienka dobre vzchádzať a pôda výrazne nevychladne ani cez noc. Skleník
alebo fóliovník tak rastlinám daruje
navyše ešte aspoň tri týždne. Skoro
rovnako dobre ako skleník však poslúži aj priestrannejšií prenosný kryt, ktorý položíte na vysiaty záhon.
Nastáva aj doba pre výsevy druhov
k skorému jarnému zberu. Vysievajte
hlavne listovú zeleninu. Pozor, cesnak
ešte nevysádzajte. Pôda je zatiaľ príliš
teplá, a buď by vám strúčiky stihli do
zimy vyrašiť, alebo by v teplej a vlhkej
pôde zhnili.

Predĺžte si leto vo vašej zimnej záhrade.

teľne zranený bol nitriansky biskup Bystrík, ktorý zraneniam podľahol 26. septembra

»Kúpim starý Traktor Zetor
15, Zetor 25, Super 50 , 3011,
Slavia, Svoboda, staré auto,
Jawa - Pionier, Pásak. Tel.:
0908 146 946
»Jawa 05, Jawa 20, 21
Mustang, Stadion, Jawa 90,
Simson. Kúpim tieto motorky. Tel.: 0915 215 406

TERASY ZASKLENIE
ZIMNÉ ZÁHRADY

počas tzv. pohanského povstania v Uhorsku boli
umučení biskupi Gerard a Buldus a smr-

02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné

Osobitnú pozornosť venujte druhom, ktoré zostávajú na záhonoch až
do jari - teda póru, kelu kučeravému a
ružičkovému kelu. Rastliny priebežne
prezerajte, zbavujte ich slimákov, húseníc a žltých listov. Slabšie rastliny
prednostne spracujte, aby na záhonoch
zostali len tie najsilnejšie. V pôde zostáva tiež koreňová zelenina na zimné
uskladnenie, pokiaľ nie je napadnutá
hlodavcami. Pokojne na ňu preto ešte
na mesiac zabudnite, kým nedorastie a
nevyzreje. Žiadnu zeleninu už netreba
prihnojovať, je ale nutná zálievka. Nemusí byť každodenná.
Dopredu si pripravte dostatočnú
zásobu nádob, debničiek aj menoviek,
zeleninu už pri zbere trieďte na kvalitnejšie kusy a ostatné a vyberte si na to
pekný deň so suchým počasím.

24. septembra 1046

01 AUTO-MOTO / predaj
auto-moto/predaj
1

September, krásny, z astronomického hľadiska vlastne ešte letný
mesiac, máva pekné počasie s príjemnými teplotami. Do konca sezóny, ktorú fakticky ukončia až prvé
mrazíky, zostáva ešte niekoľko týždňov, a tak sa môžete ešte vypraviť
do obchodu aj pre nejaké semienka.

61-0222

Občianska
riadková
inzercia

11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport

Najčítanejšie regionálne noviny
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služby
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OD NEDELE 20. 9.
u nás s nemuste
vybera� medz

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU

C H L AD E N É

300 g balenie

-39%

cena za 1 kg

-42%

1.79

1

2.59

09

Chery paradajky stapcové

1

49

(1 kg = 3,63)

Kur�a a 2 kuracie štvrte

C H L AD E N É

kg

-37%

cena za 100 g

-35%

1.59

0

99

Jablká Golden Delicious
• nový zber

1.99

Losos

• fileta s kožou
• bez kostí

1

29

170 g

-31%
Makrela

Supercena
1l

Trvanlivé mlieko

0

200 g

-37%

0

89

(100 g =
0,87/1,05/PP)

3.99

2

49
(100 g = 1,25)

Instantá káva
• 100% Robusta

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 8. 9. 2020.
Ponuka tovaru platí od 20. 9. do 26. 9. 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.
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33-0063

• 1,5 % tuku

39

• filety
• rôzne druhy

1.29

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

piešťansko

7
TENTO TÝŽDE�

35 %
alkoholu

OD NEDELE
DO SOBOTY

20. - 26. SEPTEMBRA

Supercena

0,7 l

-44%

8 x 0,5 l = 4 l

17.99*

9

99

1,5 l

-23%

Uriner

• multipack

(1 l = 14,27)

3

99
(1 l = 1,00)

0.59

0

45
(1 l = 0,30)

200 g

250 g

-40%

Magnesia

• perlvá/jemne perlvá

1.29*

C H L AD E N É

Tvaroh
hrudkovitý
• jemný

Supercena

1

0.89

0

69

77
(1 kg = 3,08)

((100
00 g = 0,35)

rôzne druhy

48

2 x 100 g = 200 g

praní

59

Crème Brûlée

0

-22%

60

praní

(100 g = 0,80)

Prací gél

125 g

-20%
0.24*

Jogurt Klasik
• rôzne druhy

0

19
(100 g = 0,15)

• v ponuke
aj Prac
prášok
3,51 kg za
7,99 €

Supercena

3l

-42%

1,2 l

2

59

13.99*

7

99

(1 l = 2,16
1 pranie = 0,05)

Aviváž Suprême
• rôzne druhy

(1 l = 2,66
1 pranie = 0,13)
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33-0063

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 20. 9. do 26. 9. 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.

BÝVANIE, SLUŽBY
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

59-321

ETERNITOVÝCH STRIECH

Realizujeme všetky
stavebné práce

Kompletné rekonštrukcie

bytov a domov

52-0110

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

0948 787 777 | www.balkona.eu

3x

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN
DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

BONUS

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

V tejto dobe
vám vyjdeme
v ústrety
aj cenami
PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

AKCIA

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

OKNÁ ZA

1/3

BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL
81 mm
• 7-KOMOROVÝ
ZA CENU
5-KOMOROVÉHO

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR, NÁKLADOV
NA ENERGIE

CENY
OKIEN

0918 500 492

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

ceny
v regióne

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

PN20-38_strana-

8

16-0

AKCIA

VYHRAJTE 400 €
63-0045

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

AKCIA

020
9. 2
30.

splátky od 149 €

splátky od 98 €

-61%

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

9

75-11

piešťansko
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ČERVENÝ NOS / ZAMESTNANIE, SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

 '

!, 2 ! -& 
11 ! $! ,# 21

Klaunská návšteva teraz aj

O N LIN E

!' + -/.!! 
+21 ,''
! )- "1!'
)- +1#!!,
)- #!!1" !
 $ $!*!  2$%
#!,11!$
2

  !    
  
     
! 


00-0000

"    *& # *')*  
&     *' #     *! !"!3 
("!$" %$ ( '  &
 )  *&  $ 
 )  &#  ' #
( #!$!

,' $-2!1
#'!*  !   2 0 1 #$!  $ 
  !   2 ' + 2 * !%2*'
#$-1& $#
!, #!!" '
+#

  

' " '     )!' 
0   ! $/'!(
   ( " , ,/   &" 
 # %   -  .  "  " '  "'     (
! 0'- ''
   ' 0   0 
+&#  (   0 +
+/ *-!" /  '

STAJAN Slovakia príjme na HPP:
- ELEKTROTECHNIK §21, §22
Mzda: od 850 EUR

- PRACOVNÍK S POVOLENÍM
NA OBSLUHU TLAKOVÝCH
NÁDOB: Mzda: 800 EUR
Kontakt: 0918 493 960 Mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0644

Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom
UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY V HODNOTE 4,10 €

Lešenári a stavbári pozor!

ponúkame celoročnú prácu na turnusy

plat od 15,00 € - Nemecko
alebo od 15,50 € - Švédsko

cesta a bývanie ZADARMO
+421 907 780 698 / +421 948 672 122

63-0097

94-0135

www.facebook.com/alukogroup

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

21. septemberr 1937

Výročia a udalosti

bol vydaný román J. R. R. Tolkiena Hobbit
Výročia a udalosti
vypuknutie prvého Slovenského povstania, vyhlásenie Slovenskej
národnej rady a jej zasadanie v dome pani Kolényovej v Myjave

19. september 1848

Výročia a udalosti
bulou rímskeho pápeža Pia VII. Relata Semper bola kanonicky zriadená Prešovská eparchia

22. september 1818

Výročia a udalosti
nacisti uskutočnili prvé experimenty s plynom v koncentračnom
tábore Osvienčim

23. september 1941
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Nosič, chatár a legenda Laco Kulanga
navždy opustil svoje milované Tatry
Laco Kulanga sa narodil 20. augusta
1949, zomrel vo veku 71 rokov.
Vyučil sa v Ostrave za baníka. Pracoval aj ako vlekár a údržbár, neskôr
bol profesionálnym nosičom a nakoniec zakotvil ako chatár. Najprv na Zamkovského chate, neskôr na Skalnatej,
ktorú obnovil do dnešnej podoby.
Najviac však Laco Kulanga vstúpil do povedomia ľudí ako vysokohorský nosič a to prostredníctvom svojich
unikátnych vynášok za ktoré mu „prischol“ aj neoficiálny titul – kráľ tatranských nosičov.
Prvý raz si naložil na chrbát vynášku už ako 19-ročný v roku 1968 a
vyrazil s ňou na terajšiu Zamkovského
chatu, vtedy Chatu kpt. Nálepku.
Medzi vynášky, ktorými sa natrvalo zapísal do tatranského sveta nosičov,
patrí napríklad 207,5 kg, ktoré niesol na
Zamkovského chatu, 151 kg na Téryho
chatu či 141 kg na Zbojnícku chatu.

Ešte v roku 2004 keď oslavoval 55ku si na chrbát naložil symbolických
155 kilogramov.
„Nenosím kvôli tomu, aby som nosil veľké váhy. Nosím sám kvôli sebe.
Skúmali mi kĺby. Ani nepoznať, že som
celý život nosil ťažké váhy,“ povedal v
jednom z rozhovorov.
Chlap, ktorému sa patrilo povedať
- „rovný“.
Česť jeho pamiatke,
nielen Vysoké Tatry budú smutné.

Výročia a udalosti
sa narodil Eugen Suchoň, slovenský skladateľ († 1993)

25. septembra 1908

» red

INZERCIA

0905 746 988
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Najčítanejšie regionálne noviny

®

47-095

Vstavané skrine
na splátky

AIW - Hľadáme opatrovateľky
pre seniorov v Rakúsku!

Prijmeme nových
ý zamestnancov
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t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

�����������������
���
�������
��������������������
�
����������������
����������������
���
�����������������
������������

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!
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Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

Facebook: aiwsk

32-0001-3

0800 500 091.

85-0602
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85 0545

www.lk-servis.sk

34-0099

0918 531 177

