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Čas tmy nemusí byť iba temný

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prichádza čas, ktorý v detstve 
mnohých z nás bol tým najkrajším 
v roku. Bol taký zvláštny, po Ka-
taríne, najprv „voňal“ Mikulášom 
a prvými mandarínkami v roku, 
doma sa objavil adventný kalendár, 
plný dobrôt a podľa neho sme my, 
deti, odrátavali zostávajúce dni do 
vianočného času. Možno sa mýlim, 
ale všetko sa zdalo akési pokojnej-
šie, tichšie, také naozaj adventné.

Ten predvianočný čas má stále svo-
ju symboliku, do ktorej viac či menej 
zasahuje „modernosť“ doby, rodinné 
hodnoty, generačné zvyky a cirkevné 
tradície. Tie sú z toho všetkého pravde-
podobne najstálejšie.

Pre Kresťanov je advent začiatkom 
cirkevného roka, keď je očakávané 
oslávenie narodenia Ježiša Krista a 
jeho povstanie z mŕtvych, ktoré sa slávi 
na Veľkú noc. Tento adventný sviatok 
sa traduje už od 6. storočia. Advent, z 
latinského slova adventus, začína prvú 
nedeľu po 26. novembri. Adventný ve-
niec má presné pravidlá, ako by mal 
vyzerať. Správny adventný veniec by 
mal byť vyrobený z vetvičiek ihlična-
tých stromov alebo cezmíny, to preto, 
že predstavujú život. Ak je veniec zo 

slamy či prútia, mal by odháňať zlých 
duchov a domu dopriať požehnanie. 
Sviečky na ňom sa zapaľujú zásadne 
v smere hodinových ručičiek. Veľmi 
dôležitú úlohu hrajú farby. Hlavnou 
farbou adventu je a má byť fialová. Táto 
farba je symbolom pokory a dôstojnos-
ti. Všetky stuhy a sviečky, s výnimkou 
jednej, by mali byť fialové. Tá jedna by 
mala byť ružová, ktorá symbolizuje 
priateľstvo.

K Adventu neodmysliteľne patrí aj 
akési „uskromnenie, stíšenie“. Nie je 
to čas svadieb, hlučných zábav, určite 
nie hostín. Naopak, skorý príchod kaž-
dodennej tmy priam núka, ak je čas, 
možnosť, v rodinách sa viac venovať 
jeden druhému, rozprávať sa, byť spo-
lu, nemíňať tento čas na návštevy, ale 
venovať ho najbližším.

Tohtoročný Advent bude ťažký. 
Celý rok je ťažký. O to viac si 
môžeme vážiť to, že sme 
tu, že sme zdraví a že sa 
ešte môžeme na niečo 
tešiť.

Krásny a pokojný 
adventný čas, váže-
ní čitatelia!
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Každý týždeň: Banská Štiavnica, 
Banská Belá, Štiavnické Bane, 
Žarnovica, Brehy, Hodruša - 
Hámre, Hronský Beňadik, Nová 
Baňa, Rudno nad Hronom, Te-
kovská Breznica, Veľká Lehota, 
Žiar nad Hronom, Bartošova Le-
hôtka, Dolná Trnávka, Hliník nad 
Hronom, Janova Lehota, Jastra-
bá, Kosorín, Kremnica, Lovča, 
Lovčica - Trubín, Lutila, Pitelová, 
Prestavlky, Sklené Teplice, Slaská, 
Stará Kremnička, Trnavá Hora, 
Vyhne, Hodruša - Hámre, Vyhne 

ziarsko@regionpress.sk
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Básnik (ale už aj textár), vášnivý hu-
bár a oddaný otec a manžel Benja-
mín Škreko je známy najmä staršej 
generácii vďaka tomu, že často uve-
rejňoval svoju tvorbu v satirickom 
časopise Roháč. 

Jeho láskavý a nezameniteľný hu-
mor – napokon taký, aký je on sám - sa 
tak stal súčasťou mnohých rodín a do-
mácností. Humoristické prvky v jeho 
tvorbe prezrádzajú, že je to človek s op-
timistickým prístupom ku všetkému, s 
čím sa stretáva.

Táto črta sa nachádza aj v jeho 
zbierke básní Kam z kanape. Benja-
mín Škreko nám prináša svoje básne 
preto, aby nás potešil, poláskal, trošku 
sa s nami aj pomaznal pomocou svo-
jich čarovných slovíčok a kúziel, ktoré 
vie dať do nich on.

Jeho tvorba má v sebe všetko to, 
čo vie potešiť ľudského ducha: vtip, 
iskru, myšlienku, nenáročnosť, pritom 
však jedinečnosť. Nuž a tentoraz sa 
Benjamín Škreko prihovára aj k vám, 
milí čitatelia REGIONPRESSu, a to 
osobne:
„Stretnú sa dvaja a jeden hovorí...

V živote som už počul tisíce anekdot 
či úsmevných príhod, ktoré sa začínali 
touto formulkou. Každý raz som zbys-
tril, nevdojak sa usmial, spomalil. Ako 
inak, veď keď sa stretnú dvaja „a jeden 

hovorí“, okamžite vzniká ľudské puto, 
preskočí iskra záujmu a porozumenia.

V týchto dňoch sa zrazu medzi nich 
postavil zákerný nepriateľ, pandémia 
COVID 19, a potenciálny rozhovor sa 
mení na odmietavé zakývanie, povy-
tiahnutie ochranného rúška až na oči a 
ustráchané opísanie širokého oblúku...

Priatelia, s ktorými sa virtuálne 
stretávam aspoň prostredníctvom 
týchto riadkov, vopred ďakujem za 
každý čo i len tušený úsmev. Zaželajme 
si navzájom rýchly koniec nenormál-
neho karanténneho stavu. Neviem si 
predstaviť krajší scenár života, ako že 
stretnú sa dvaja, a jeden hovorí...“

Zabudnite 
na nevľúdny depresívny čas

» red
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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416
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»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Kúpim gramofóny mag-
netofóny zosilovače re-
produktory zo 70-80 � ch 
rokov. 0905453085

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

»Hľadám prácu vodiča 
osobného či dodávkové vo-
zidla. 0903575921

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181
»Hľadám priateľku od 47 
do 57 rokov zo ZH a okolie 
0902153393

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 ZH medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP ZH 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, ZH 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                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

Je veľa ľudí, ktorí sa hrajú na kráľov. 
Niektorí majú peniaze, iní tituly a 
ďalší moc. Mnohí z nich sa vypraco-
vali svojim talentom a tvrdou prácou. 
Majú vplyv na mnohých ľudí a nieke-
dy im zachutia sláva a moc. Pyšní a 
mocní sa snažia kraľovať druhým. 
Nepočúvajú kritiku a niekedy ju aj 
umlčia. Neprijímajú iné názory a 
tých, ktorí ich hlásajú. Presadzujú 
svoje predstavy o fungovaní sveta 
okolo. Pýcha, moc a sláva nie sú dob-
rými vlastnosťami kráľov. Niektorí sa 
prezentujú silou, iní krásnymi slova-
mi, ďalší pozlátenými rúchami.

Bol raz jeden kráľ. Volal sa Belo 
IV. Údajne sa skrýval pred Turkami na 
hrade Zniev na Turci. Narodila sa mu 
dcéra Margita. Pomáhala hladným a 
chudobným. Vymenila zlatú korunu za 
tŕňovú. Zomrela mladá a svätá. Margita 
Uhorská, princezná s tŕňovou korunou. 
Uctievame si ju v Kláštore pod Znievom. 
Jej meno sme dali tento rok nášmu Domu 
sv. Margity. V týchto dňoch nám Martin 
Poloha z firmy Ukovmi ukoval tŕňovú 
korunu. Umiestnili sme ju pred Domom 
sv. Margity Uhorskej na Vrícku. V deň 
Krista Kráľa. Kráľa, ktorý mal moc od 
svojho Otca, a nechal sa ukrižovať za 

nás. Odmietol slávu a moc tohto sveta. 
Slúžil a obetoval sa za nás.

Mnohí mocní tohto sveta sú nemoc-
ní - zameraní na seba, hluchí a slepí 
k druhým. Sú hrdí na svoje talenty a 
úspechy, ale nevedia, že ich dostali do 
daru. Od kráľa, ktorý je nad všetkým. Na 
to, aby prinášali hodnoty. Nie pre seba, 
ale pre druhých. Králi sa nevyznačujú 
tým, čo nahromadili, ale tým čo rozda-
li. Ich sila nie je v silných slovách, ale v 
tichom načúvaní. Nemajú veľké paláce, 
ale srdcia. Nevyvyšujú sa, ale pokorne 
pokľaknú pred Jediným a skutočným 
kráľom. Mnohí prosia o pomoc a čakajú 
na dary. Lenže funguje to opačne - naj-
skôr sa dáva, až potom dostáva. Dávaj-
me druhým bez toho, aby sme očakávali 
vďaku, uznanie a odmenu. Odovzdajme 
seba, svoju bezmocnosť, starosti a trá-
penia nášmu kráľovi. 
Majme silnú vieru a 
buďme trpezliví. Je-
diný a skutočný kráľ 
vie, čo sa má stať. On 
odpúšťa, uzdravu-
je a prináša dary. 
Väčšie ako si 
vieme pred-
staviť.

Jediný skutočný kráľ

» Ján Košturiak

penia nášmu kráľovi. 
Majme silnú vieru a 
buďme trpezliví. Je-
diný a skutočný kráľ 
vie, čo sa má stať. On 
odpúšťa, uzdravu-
je a prináša dary. 
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Ni ia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRA BY obydlia?

 0905 638 627  finan ná ochrana
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požičky 5,000 - 50,000 €     0944 492 646
RÝCHLA POŽIČKA

1. decembra 1835      
Hans Christian Andersen publikoval svoju 
prvú knihu rozprávok 

Výročia a udalosti
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A ak si chcete váš veniec ešte na 
poslednú chvíľu pripraviť, môže-
te. Je to predsa jednoduché, prí-
padne je možné zakúpiť už zelený 
korpus s vetvičkami a ozdobiť si 
ho podľa vlastných zvykov a vku-
su v rodine. 

Na to vám bude stačiť iba tavná piš-
toľ (nie je podmienkou, rýchloschnúce 
lepidlo tiež rovnako pomôže) a ozdôb-
ky. Ak sa rozhodnete predsa len vyrá-
bať, tak nastrihajte čečinu či v niekto-
rých regiónoch aj čačinu, aby vetvičky 
mali dĺžku zhruba medzi desiatimi a 
pätnástimi centimetrami. Vetvičky pri-
kladajte na korpus a spodnú časť vetvi-
čiek spoločne s korpusom obmotávajte 
viazacím drôtom, prikladajte ďalšie 
vetvičky, aby sa navzájom prekrývali. 
Do hotového korpusu následne za-
pichnite kovové držiaky na sviečky 
alebo sviečky pripevnite na bodec s 
podložkou alebo klinec. Podložky na 
sviečky dostať v každom kvetinárstve 
a navyše – sú aj bezpečné, roztavený 
vosk nepreteká na veniec. Ozdôbky a 
dekorácie, sú úplne na vás a na vašej 
fantázii. Inak, najkrajšie sú tie, ktoré v 
tomto čase nájdete vo voľnej prírode, v 
lese, na záhrade, v parku. 

Symbolika sviečok na venci
1. sviečka sa zapaľuje prvú advent-

nú, tzv. železnú nedeľu. Sviečka je po-
menovaná ako nádej.

2. sviečka pripadá na druhú advent-
nú, tzv. bronzovú nedeľu a sviečka má 
symbolizovať mier.

3. sviečka, sa zapaľuje tretiu advent-
nú, tzv. striebornú nedeľu a symbolizu-
je priateľstvo.

4. sviečka sa zapaľuje ako poslednú 
v štvrtú adventnú nedeľu, táto sviečka 
je pomenovaná láska.

A vedeli ste, že časté sú aj vence s 
piatou, bielou sviečkou, ktorá je v stre-
de? Tá sa má zapaľovať na Štedrý deň 
a má symbolizovať samotného Krista.

Mimochodom, doba a vkus výraz-
ne zmenili aj tvary adventných vencov. 
Ibaže ten nemenný patrí kruhu. Preto-
že v kruhu sa všetko začína, pokračuje, 
vyvíja a aj končí, uzatvára. Tak, ako 
náš život. Alebo – ako cirkevný rok pre 
veriacich kresťanov.

Mimochodom, každý s láskou a 
doma vyrobený adventný veniec, kto-
rý tak ozvláštňuje rodinnú atmosféru 
predvianočného obdobia, je ten naj-
krajší. 

Výroba adventného venca

» red
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Kuracie 
prsné rezne

079

-38%
kg

1.29

Banány

Kuracie 299

-44%
cena za 1 kg

5.39

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

Mozzarella 
• rôzne druhy

045

-30%

(100 g = 0,36)

125 g

0.65

169

-29%

(1 kg = 3,38)

500 g balenie

2.39

Mleté 
brav�ové mäso

Klementínky 089

-35%
kg

1.39

10 kg
XXL balenie

299

-48%

(1 kg = 0,30)

10 kg balenie

5.79*

Konzumné zemiaky neskoré
• varý typ B – prílohové
• neprané

 

u nás si nemuste 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 30. 11. 

Ponuka tovaru platí od 30. 11. do 6. 12. 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.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 18. 11. 2020.

Horalka

033

-21%

(100 g = 0,66)

50 g

0.42
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349

Supercena

(100 g = 1,75)

200 g

Jacobs 
Velvet
• instantá káva

Milka 
Mlie�na �okoláda  
• rôzne druhy

069

-46%

(100 g = 
0,79/0,77/0,69)

87,5/90/100 g

1.29

Granko

199

Supercena

(1 kg = 3,98)

500 g

Vinea  
• rôzne druhy

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

1.29

Kelt 
• svetlé vý�apné pivo

099

-28%

(1 l = 0,66)

1,5 l

1.39

Jumbo arašidy  
• pražené, nelúpané

139

-22%

(1 kg = 2,78)

500 g

1.79

36/40 % 
alkoholu

Karatské KB 
• rôzne druhy

579

-27%

(1 l = 8,27)

0,7 l

7.99

Nitansky jogurt 
• rôzne druhy

029

-25%

(100 g = 0.19)

150 g

0.39*

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 30. 11. do 6. 12. 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.

OD PONDELKA
30. NOVEMBRA

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 18. 11. 2020.

Deva
• rôzne druhy

019

-38%

(100 g = 0,72/ 
0,70/0,63)

26,5/27/30 g

0.31*
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V minulosti pôstu a pôstnemu ob-
dobiu, akým je do určitej miery aj 
adventný čas, ľudia prikladali nao-
zaj veľkú váhu. Toho, kto si dovolil 
ho nedodržiavať, dokonca postihol 
aj trest. 

Vraj jeden z nich bol napríklad taký, 
že keď sused nahlásil, že niekto poru-
šil pôst, tak sa to trestalo vrámci mesta 
richtárom násilným vytrhnutím zuba a 
ešte dokonca väčší prípustný trest bol 
obesenie.

Je však iná doba a my za pôst skôr 
považujeme obdobie, v ktorom sa zby-
točne neprejedáme. Mierne hladovanie 
je pre zdravie celkovo veľmi prospešné, 
pretože regeneruje telo aj myseľ a vý-
razne spomaľuje starnutie. Neznamená 
to zrieknuť sa úplne pôžitku z jedla, ale 
jesť vedome o niečo menej.

Pôst si väčšina ľudí celkom opráv-
nene spája s očistou organizmu. Nie-
kedy aj myslenia. Ako to prebieha? Už 
počas prvého dňa sa vyprázdňujú a 
čistia črevá. Škodlivých látok, ktoré sa 
v našom tele hromadia dlhú dobu, sa 
ale telo zbavuje aj inými cestami – mo-
čom, kožou, ústami, dýchaním. Zna-
kom toho, že sa zbavujeme nečistôt, je 
typický zápach, ktorý sa vyskytuje na 
miestach, kde dochádza k vylučovaniu 
škodlivín.

Počas pôstu dochádza k mnohým 

telesným prejavom a niektoré z nich 
nemusia byť príjemné. Bežný je pokles 
krvného tlaku, čo sa prejaví malátnos-
ťou a pocitmi na mdloby. Môžu sa ob-
javiť bolesti hlavy, končatín či chrbtice. 
To sa však týka hlavne pôstu, ktorý 
trvá viac dní. Väčšina zdravých ľudí 
by tieto prechodné prejavy pôstu mala 
zvládnuť bez problémov. Sú signálom, 
že v tele prebieha očistný proces, nejde 
teda o nič negatívneho.

Blížia sa Vianoce, obdobie, ktoré je 
žiaľ v modernej dobe viac symbolom 
prebytku materiálneho, ako duchovné-
ho. Ale, keď už je to tak, je dobré a zdra-
vé pred vianočným časom telo nechať 
trošku „vyhladovať“. Potom sa ľahšie 
vyrovná so všetkým, čím ho nadmieru 
zahrnieme počas sviatkov na prelome 
rokov.

Zub vám síce nikto nevytrhne, 
ale pôst vám neublíži

» red

61
-0

28
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

33
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INZERCIA
0907 877 860

4. decembra 1996       
Mars Pathfinder pristál na Marse – prvé 
vozidlo na Marse 

Výročia a udalosti
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Koledníci nebudú vstupovať do do-
mov, dodržaný bude aj odstup, dez-
infekcia aj nosenie rúšok.

Konkrétna podoba tohtoročného 
koledovania v rámci akcie Dobrá novi-
na bude závisieť od aktuálnej pande-
mickej situácie. Jednou z jej známych 
foriem je aj koledovanie popod okná. 
Práve na túto tradíciu počas akcie nad-
viažu koledníci. Informuje o tom Dobrá 
novina na svojom webe s tým, že ko-
ledníci nebudú vstupovať do domov, 
dodržaný bude aj odstup, dezinfekcia 
aj nosenie rúšok.

„Hoci prežívame náročné časy, 
kedy nevieme s istotou povedať, ako 
bude vyzerať budúci týždeň a čo nové 
nám nový koronavírus nedovolí zre-
alizovať, my v Dobrej novine veríme, 
že Vianoce už budeme sláviť v uvoľne-
nejšej atmosfére. Pripravili sme súbor 
opatrení a inštrukcií, ktoré budeme 
aktualizovať podľa platných usmerne-
ní, aby ste sa cítili bezpečne a pomohli 
nám zrealizovať koledovanie, hoci v 
obmedzenej forme,“ povedal riaditeľ 
Dobrej noviny Daniel Fiala. Ako do-
dal, je dôležité, aby táto kresťanská a 
ľudová tradícia pokračovala, aby sa ko-
ledníci opäť stali hlásateľmi radostnej 
zvesti o narodení Ježiša Krista.

Tohtoročná kolednícka akcia nesie 
názov Aj mama chodí do školy a pred-
staví v nej spoluprácu s Arcidiecéznou 
charitou Tororo v Ugande. Hlavnou 

postavou kampane je 25-ročná Mary 
Baluková, matka troch dievčat, ktorá 
sa po ôsmich rokoch vrátila do školskej 
lavice.

Tradičnú kolednícku akciu Dob-
rá novina organizuje eRko – Hnutie 
kresťanských spoločenstiev detí v spo-
lupráci s katolíckymi farnosťami v pri-
bližne 1270 mestách a obciach na celom 
Slovensku.

Je logické predpokladať, že po-
dobne sa situácii prispôsobia aj skauti 
s Betlehémskym svetlom. Samotná 
distribúcia po Slovensku sa uskutoční 
tak, aby pár dní pred Štedrým večerom 
bolo Betlehemské svetlo dostupné v čo 
najväčšom počte miest. Odpaľovanie 
Betlehemského svetla bude prebiehať 
so zreteľom na všetky aktuálne platné 
bezpečnostné a hygienické opatrenia, 
vždy so snahou o bezkontaktnosť a 
bez zhromažďovania. Skauti majú radi 
výzvy a priniesť Betlehemské svetlo je 
bezpochyby jednou z nich. Tentoraz 
však budú chrániť okrem plamienka aj 
seba a svoje okolie.

Koledy budú tento rok inak

» red

2. decembra 1864    
cisár František Jozef I. vydal nariadenie rešpektovať v úradovaní 
jazyky nemaďarských národností Rakúskeho cisárstva

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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29. novembra 1947 
Valné zhromaždenie OSN schválilo plán 
OSN na rozdelenie Palestíny, ktorý mal vy-
riešiť arabsko-izraelský konflikt na území 
Britského mandátu Palestína 

Výročia a udalosti
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V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. čísle  
0911 770 074  v Po - Pia od 08,00 – 16,00 hod.

hľadá nových kolegov
( predčasných a výsluhových dôchodcov )  
na stráženie priemyselného objektu 

v Trnavej Hore
MZDA: od 650 eur v čistom / mesiac

+ príspevok na dopravu
Preukaz odbornej spôsobilosti a vlastné vozidlo je podmienkou

   

75
-1
1
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 12. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

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

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 €

PONUKA PRÁCE

OBSLUHA
VZV 
HLUK /ČR

- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné    
  (možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené 
  hradene firmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného 
  fondu motivačné bonusy

+421 908 914 180
KONTAKT

85
_0
76
9

ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

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

85
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2100 EUR/mesačne Brutto
Pomocník (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)K


