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Kúpim chatu na DOMAŠI PONÚKNITE
platba v hotovosti, 0917 830 888

za NAJLEPŠIU CENU !!!

0907 148 965
0905 195 458

87-0019

62-0041

STUDNE

62-0046

PREDAJ ŠTRKU A BETÓNU
Na betonárke UND-03 v Strážskom
Kontakt: 0905 281 207

Týždenne do 26 640 domácností

ZEMNÉ
VÝKOPOVÉ
PRÁCE
0907 572 001

87-0025

minibagrom

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

   
   

s možnosťou NONSTOP

NOVÁ
KOLEKCIA POSTELÍ
NÍZKE
UVÁDZACIE CENY
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CHCETE MENIŤ OKNÁ?

KOO 20-007 KV 30 vyrocie - inzercia 102x137.indd 1

AKCIA PLATÍ DO 31.10.2020

tel.: 0915 880 808

32-0110

0907 895 864

23.09.20 16:45

Využite
JESENNÉ ZĽAVY!

Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

GARANTUJEME najnižšie ceny! Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie, rozdiel Vám vrátime.

UNITERMONT

Kukorelliho 60, HUMENNÉ
(oproti Mestskému úradu)

0915 856 447
unitermont@gmail.com

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!
TIENIACA TECHNIKA

CENY !
za NAJLEPŠIEOverená
kvalita
od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž
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ŽALÚZIE

interiérové, exterierové

ROLETKY

látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

SIETE PROTI HMYZU

pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

62-0027

POSTELE BODNAR
Sninská 9, 066 01 Humenné
www.postele-bodnar.sk

INZERCIA
................................

62-0008

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

PLOŠNÁ

62-0043

Akcia LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

0908 580 291

 #$$#%)#2#(.& %
&0$ (+## "+ ")$

87-0008

87-0004

využitia
kamerového
systému

spravodajstvo / záhrada, služby
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Patrí sa porozprávať sa s lekárnikmi
z prvej línie – exkluzívne pre Regionpress

TIP na výlet

ZÁHRADNICTVO
CIBUĽOVINY

Čo vás priviedlo k profesii lekárnika?
Presne tak, patrí medzi pomáhajúce profesie. Už ako teenager som chcel pomáhať
ľuďom, a ostalo mi to. Práca lekára ma neoslovila. Zvažoval som farmáciu aj technický
smer štúdia, ale môj najlepší priateľ, dnes
už lekár, mi akosi pomohol v mojich úvahách privoňať viac k farmácii, za čo mu aj
touto formou ďakujem.
Francis Fukuyama svojho času naLekárnik so svojimi komplexnými
vedomosťami o liekoch je jediným od- písal, že „Čokoľvek, čo ľudstvo pozná
borníkom v tejto oblasti. Okrem toho, že a nejako zvládne, zabudne.“ Myslíte si,
dokáže pacientovi podať správny liek, že ľudstvo sa z pandémie koronavíruvie aj poradiť, ako si chrániť či zlepšiť su poučí?
svoje zdravie. Ako vás vnímajú samotní
Chcel by som veriť v happy end, a že sa
pacienti?
poučíme. Ak si spomeniete na pandémiu
Dlho som pracoval v mestskej lekárni Španielskej chrípky, spred približne 100 rov Snine, tam ma navštevovali pacienti z kov, naozaj sa zdá, že ak to zvládneme ako v
relatívne veľkej množiny obyvateľov mes- minulom storočí, tak aj zabudneme. Stotožta. Nepamätal som si ich mnoho, ich tvá- ňujem sa s týmto výrokom.
re, striedalo sa ich priveľa. Dnes pôsobím
Slovenská lekárnická komora si
na vidieku, v lekárni sa objavujú oveľa v tomto roku pripomína 30. výročie svočastejšie tie isté tváre. To mi umožnilo spo- jej existencie. Jej základným poslaním
znať týchto pacientov lepšie, lepšie poznám je chrániť práva a záujmy lekárnikov pri
ich liečbu a zdravotný stav. Myslím, že pa- výkone svojho povolania. Čo je podľa
cienti práve tento rozdiel vnímajú a radi sa Vás v súčasnosti najväčšou výzvou z povracajú do našej lekárne po radu. Dokonca, hľadu lekárenstva?
občas sa zastaví aj pacient z mesta, kde som
Je veľa ľudí, ktorí sa na liek a poradenpredtým pracoval. Je to pre mňa satisfakcia, stvo súvisiace s liekom pozerajú ako na
že svoju prácu robím aspoň trochu dobre. tovar, ako každý iný. Tí nás vnímajú ako
Vnímajú ma, ako „Svojho lekárnika“.
predajcov lieku. Tým som nikdy nebol a
Povolanie lekárnika patrí medzi po- nechcel byť. A nechce ním byť žiaden kolemáhajúce profesie. Je toto dôvod, pre ga farmaceut. To by mali ľudia vedieť.
» red
ktorý ste sa rozhodli študovať farmáciu?
(dokončenie)
V piatok 25. septembra sme si na Slovensku pripomenuli Svetový deň lekárnikov.
V časoch, kedy v podstate celý svet čelí
už druhej vlne pandémie koronavírusu,
sa dvojnásobne patrí spomenúť si aj na
lekárnikov. Odpovedá PharmDr. Štefan
Dunaj z lekárne Faustína v Stakčíne.
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VRESOVCE

Vodná nádrž

GAŠTANOVA 4, HUMENNÉ
www.zasas.sk
0905 303 973

Prehľad nových
protipandemických opatrení

STARINA

87-0011

61-0246

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

Najčítanejšie regionálne noviny

V obchodoch a obchodných domoch sú od bude desať štvorcových metrov na zákazní1. októbra povinné rúška, dvojmetrové od- ka. Otvorené budú môcť byť iba prevádzky
stupy a dezinfekcia rúk v súvislosti s pan- verejného stravovania, kde sa sedí. Prepočet
démiou nového koronavírusu.
zákazníkov na obchodný dom sa bude robiť
na základe prepočtu zákazníkov jednotlivých
Povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri opäť prevádzok.
vstupuje do platnosti. Nosiť sa však bude v
Prevádzkový čas stravovacích zariadení
prípade, ak rozstupy medzi ľuďmi budú men- bude od 6.00 do 22.00 h. Povolený bude predaj
šie ako dva metre, ak nepochádzajú z jednej jedla cez okienko a jeho rozvoz nonstop.
domácnosti. V interiéri, ak nejde o domácnosť,
Vysoké školy by mali zabezpečiť dištančnú
sú rúška povinné všade.
formu štúdia a odchod študentov z internátov.
Školáci a študenti druhého stupňa základDomovy sociálnych služieb a nemocnice
ných škôl a na stredných školách budú musieť by mali zakázať návštevy s výnimkou ľudí v
paliatívnej starostlivosti a v kritickom stave.
aj naďalej nosiť rúška.
Nosenie rúška by malo byť samozrejmosťou aj v reštaurácii s výnimkou jedenia a pitia.
Obmedzuje sa aj počet osôb na prevádzku. Platiť bude desať štvorcových metrov na
zákazníka. Opatrenia by mali kontrolovať zamestnanci obchodu či obchodného domu pri
vstupe.
Hromadné podujatia budú od októbra zakázané. Výnimkou budú obrady sobášov, pohrebov, krstov, zasadnutí orgánov verejnej moci,
či podujatia, kde budú všetci negatívne otestovaní, ktorých test nebude starší ako 12 hodín.
Zastavujú sa športové, kultúrne či firemné podujatia, ale aj omše. Organizovanie rodinných osláv sa neodporúča.
V prípade konania podujatia musí byť splnená aj podmienka, že musí byť hygienikom nahlásené najmenej 48 hodín pred jeho konaním.
V obchodoch a obchodných domoch bude
» red
od 1. októbra obmedzený počet osôb. Platiť
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MONTÁŽ
TERASY ZASKLENIE
ZIMNÉ ZÁHRADY
Predĺžte si leto vo vašej zimnej záhrade.

0908 560 530

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Zvýhodnená cena
na tieto farby
farba
BIELA

,
mete.tam
Steapvoia
je
u
b
e
tr

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
Ponuky a zameranie ZDARMA.

kd

0940 88 88 29

87-0003

HNEDÁ
8003

PRÁCE

ANTRACIT
7016

STRECHY

Materiály:
HLINÍK, DREVO

Máte dlhy ? Súdy ? Draʓby ?

TIP

na výlet

VDĢHILQDQÎQªSrREOªP\Y\ULHši
),1$1Í12&+5$NA 0905 638 627

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

66-0198

farba
ANTRACIT

62-0044
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ý
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v
o
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domu

Videá a fotky realizácií nájdete na:

PREPICHY
POD CESTY

PREPRAVA NA LETISKÁ

)0)-5Í Í4'#"#śÍ Í08#18ֆ5Í Í)2-5'!#Í Í 3".#ƎŴÍ Í 02'1*4

+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk

85_0

TIP na výlet

Kaštieľ

STREDA nad Bodrogom

62-0004

0919 370 730, 0919 383 363

87-0091

www.montter.sk

PREDAJ HLINIKOVÝCH PROFILOV A TABU¼OVÉHO SKLA
PROFILY aj v povrchovej úprave

POREZ A PREDAJ
tabu¾ového skla, zrkadiel, vàtanie skla
WWW.TOPHLINIK.SK

OBJEDNAVKY@TOPHLINIK.SK

HU20-40 strana-
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0908 042 002

87-0091

Nová Sedlica

ADRESA : FIDLIKOVA 5, HUMENNÉ

zdravie / služby
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PODE� SA
A POMÔŽ

WWW.SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST.SK
WWW
SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST SK

DARUJTE TRVANLIVÉ
O
POTRAVINY ZO SVOJH
NÁKUPU A MY ICH
V K AŽDOM MESTE
VENUJEME T ÝM,
KTORÍ TO NAJVIAC
POTREBUJÚ.

AKO NA TO?

PO ZAPLATENÍ SVOJHO NÁKUPU

ZBIERKA POTRAVÍN
SA ZA�ÍNA OD 1. 10. 2020
A BUDE PREBIEHA�
PO�AS CELÉHO ROKA
VO VŠETKÝCH
PREDAJNIACH LIDL.

sem môžete vloži� vybrané
tvanlivé potaviny.

TAKTO PODAROVA� JE MOŽNÉ všetok suchý
a tvanlivý tovar, napr. cestoviny, konzervy,
stukoviny, múku, olej, cukor, tvanlivé mlieko
a podobne.
NEVHODNÉ POTRAVINY na darovanie
sú napr. ovocie, zelenina, mäso, mlie�ne výrobky
alebo vajcia, �erstvý chlieb a pe�ivo.
NAPLNENÝ KÔŠ bude v každom meste,

ŽE POMÁHATE SPOLU S NAMI!
33-0072

kde Lidl pôsobí, odteraz pomáha�
vybraným organizáciám, ktoré
sa starajú o pomoc pre �udí v núdzi.

�AKUJEME,

HU20-40 strana-
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S výnimkou jednej či dvoch krátkych
epizód tu všetky doterajšie vlády demokraciu rozkladali od základov, vymenili si
ju za partokraciu alebo bez okolkov obnovili iba naoko po revolúcii (prevrate) zrušený štvrtý článok ústavy o vedúcej úlohe
strany v spoločnosti. Doteraz to pokojní a
slušní ľudia ako-tak tolerovali, lebo pokojní a slušní ľudia sa vždy vyznačovali
vysokou schopnosťou tolerancie na rozdiel od buričstva, fanatizmu a extrému.
Prišla však pandémia a s ňou odchádzajú posledné markantné znaky demokratického antisystému. Demokracia je
totiž podriadenie sa vášní delegovanej
moci. Na Slovensku je to v súčasnosti
naopak, vášne si z občanmi delegovanej väčšinovej moci robia rohožku pred
dvere a utierajú si do nej svoje zablatené
bagandže z tak obľúbenej poľnej výbavy.
Prestávajú platiť pravidlá, aj tie, ktoré
platili vždy a ani len nevstupujú do platnosti pravidlá, ktoré prijíma každá demokracia v čase svojho ohrozenia. A ak aj
náhodou delegovaná moc nejaké vyhlá-

si, okamžite sa stane predmetom výsmechu a očividnej ignorancie. Sme v jasnej
fáze zlyhávania demokracie. Ak zlyháva
človeku organizmus, príbuzní ho zavezú
k lekárom a tí stanovia diagnózu s cieľom navrátiť jeho zdravie do pôvodného
stavu. Ešte som nevidel lekára, ktorý by
v takej situácii do rán vkladal ložiská
baktérií a občas niekde ešte nejakú novú
vytvoril. Vlastne, videl. Počul. Nedávno.
Lebo naša demokracia zlyháva, zlyhávajú jej normy a princípi a niekto si myslí,
že my, čo sme moc delegovali, sa s tým ticho zmierime. Omyl, vážení extrémisti a
anarchisti, hlboký omyl. Demokracia má
prostriedky, ako sa navrátiť do normálu. V zákonoch, v ústave, v mocenských
zložkách, v orgánoch činných v trestnom
konaní a v súdnictve. Je najvyšší čas, aby
ich začala uplatňovať.
„Demokracia je umenie držať pravidlá na uzde, aby nás nemuseli držať na uzde iní.“
— Georges Clemenceau
francúzsky politik 1841 1929.
Treba sa nám vrátiť
pár krokov späť, ibaže neviem - koľko!
Všetko dobré -

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0918 623 064

08-0106 TT38

Ani vo sne by ma nenapadlo na jeseň
roku 1989, ako účastníkovi demonštrácií na plných námestiach, že po
tridsiatich rokoch budem rozmýšľať o
zlyhávajúcej demokracii.

87-0013

Keď zlyháva demokracia
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OD PONDELKA 5. 10.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

CHLADENÉ

40 g

-31%
0.19

0

13

ì¨ÙÀÙÏĒ
• rôzne druhy

(100 g = 0,33)

cena za 1 kg

-40%

Nutella

5.39

600 g

-33%

Kuracie prsné rezne

5.99*

3

99

3

19

(1 kg = 6,65)
CHLADENÉ

]ØàúÙàĊē
Ìà¸ÿïú
• rôzne druhy

145 g

-35%

cena za 1 kg

0.39*

0

25

-16%

1,5 l

-34%

(100 g = 0,17)

5.99

0.44

CÀÙ¨ïÒÙĊà¤
• jemne sýtená/sýtená

0

29

ïĊ àĊ©óú¨½Ùà
• bez kost�, v celku

4

99

(1 l = 0,19)

kg

-41%

5 kg balenie

1.29

0

75

Banány

YÿęàĊ©ė¨ØÀÏĒ

• var�ý typ B – pr�lohové

1

79
(1 kg = 0,36)

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƍƍıƔıƍƋƍƋı
VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƐıƌƋı¤àƌƌıƌƋıƍƋƍƋÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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TENTO TÝŽDEŇ7

OD PONDELKA

CHLADENÉ

DO NEDELE

úǯØ¨Ò

• rôzne druhy

5. 10. - 11. 10.

12 x 100 g
1 200 g

2

99
(1 kg = 2,49)

4 x 120 g

zrejúca
ƒƆúēę¤ÜàĊ

480 g

Camembert
• 4 kusy

Gél
na pranie

• rôzne druhy
• v ponuke
aj Prášok
na pranie
7 kg za 9,99 €

(1 kg = 6,23)

200 g

-25%
1.59

100 praní

1

19

5l

9

2

99

99

Gouda

• st�úhaná

(100 g = 0,60)

(1 pranie = 0,10/
1 l = 2,00)

40 %
alkoholu

0,7 l

Supercena
750 ml

1

99
(1 l = 2,65)

;ï©ØàĊē Àóúǯ
• rôzne druhy

-29%

-31%
1.39

0

95

Kelt 10°

(1 l = 0,63)

7.69*

5

39
(1 l = 7,70)

]ìÀõóÏàïàĊÀ Ï

• svetlé výčapné pivo

0,75 l

-43%
6.69*

3

79

Hubert de Luxe
• doux/rosé

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƍƍıƔıƍƋƍƋı
... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ
VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƐıƌƋı¤àƌƌıƌƋıƍƋƍƋÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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1,5 l

RELAX
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0917 272 375

Jasenov pri Humennom

bývalé PD druæstvo ul. druæstevná 387

Jasenov

Obecný
úrad
Kostol

is
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er v
s
o
t
u

DŠ
Stavebné centrum
85_0661

8
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85_0661

humensko
BARDEJOVSKO
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TIP na výlet

MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!

1090 EUR
ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ,
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

94-00132

390 EUR

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

Výročia a udalosti
začala vo Viedni premávať prvá konská
električka.

4. októbra 1865
85_02050
85_0050

30 ROKOV NA TRHU

Zemplínska Šírava

Hľadáme odberateľov - montážne �rmy

33-0073

63-0045

Kontakt: 0948 787 777 • www.balkona.eu
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Pracuj v Hradci Králové
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NÁSTUP IHNEĎ

94-0144

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
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Výročia a udalosti

sa uskutočnil prechod hranice vtedajšieho
Československa jednotkami 1. československého armádneho zboru počas Karpatsko-Duklianskej operácie.

7. októbra 1950
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VOLAJ IHNED:
0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520
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Humenné

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

Výročia a udalosti

5. októbra 1962

vo Veľkej Británii vyšiel prvý hit skupiny The Beatles „Love Me Do“.

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

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

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

0950 266 604

si Čína pripojila Tibet.
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Snina

Vranov n/Top¾ou

88-0021

6. októbra 1944
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nepárny týždeň:
Humenné, Brestov, Papín, Závadka, Medzilaborce, Dlhé nad
Cirochou, Zemplínske Hámre,
Čemerné, Vranov nad Topľou,
Sečovská Polianka, Sedliská, Slovenská Kajňa, Tovarné, Zámutov

Medzilaborce

85-0689

OPERÁTOR VÝROBY

personal

34-0125-2

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

99-0013-1

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo, pracovné oblečenie
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto
+ 8€ netto za odpracovaný deň

E U RO

Personálna & pracovná agentúra
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Personálna & pracovná agentúra

ULIČ

0907 164 619

0908 979 512
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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

zdravie / služby
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Najčítanejšie regionálne noviny
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Prijmeme nových zamestnancov
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- zastavíme zrážky zo mzdy
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0948 152 149
0908 984 147

Viac info
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0800 500 091

85-0603




- zastavíme dražby

66-0191
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- oddĺženie úverov
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52- 0105

Strechy v objatí s prírodou
Zameranie strechy a cenová ponuka ZDARMA!!!
Viac info na webe:
www.blachotrapez.sk | www.chcemepomahat.sk
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OPERÁTOR VÝROBY
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