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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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INZERCIA

 

ZVOLENSKO
DETVIANSKO-KRUPINSKO

Mariana Kučerová  0907 727 201

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Zvolen, Detva, Hriňová, Korytárky, 
Kriváň, Stožok, Vígľaš, Krupina, 
Bzovík, Dudince, Hontianske 
Nemce, Sebechleby, Babiná, Bud-
ča, Dobrá Niva, Hronská Breznica, 
Kováčová, Lieskovec, Očová, Plie-
šovce, Podzámčok, Sása, Sielnica, 
Sliač, Zvolenská Slatina, Kováčo-
vá, Očová, Zvolenská Slatina 

zvolensko@regionpress.sk

Redakcia: Dukelských hrdinov 1 
ZVOLEN

Zvolen
Detva

Krupina

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (39.560 domácností)

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

Inovácia nie je čarovné slovíčko, ktoré 
otvára pokladnicu s eurofondmi. Je to 
základ evolúcie a zlepšovania života. 
Inovácia pridáva hodnotu výrobku ale-
bo službe a odstraňuje škodlivé funkcie. 

Inovátori sú podnikatelia, ktorí majú 
odvahu prekonávať prekážky. Sledujú 
nové trendy a premieňajú ich na príle-
žitosti, realizujú zmeny a opravujú svet. 
Pred rokmi sa začali podnikatelia stre-
távať v Podnikateľskej univerzite. Učili 
sa podnikaním priamo v podnikoch a 
namiesto skúšok vytvárali nové výrobky 
a služby. Zdieľali spoločné podnikateľské 
princípy tak, aby inovácie prospievali ľu-
ďom a prírode, aby sa rozvíjali rešpekt, 
dôvera a spolupráca. Podnikatelia, ktorí 
za 30 rokov vybudovali úspešné firmy, 
spojili sily – inovátori, priemyselní di-
zajnéri, strojári, priemyselní inžinieri, 
experti na digitalizáciu, dátovú integrá-
ciu a analytiku, obchodníci a marketéri, 
odborníci na medzinárodnú prepravu, 
technológie, výrobu, logistiku, testovanie 
a skúšanie výrobkov. Známi podnikatelia 
založili inovačnú sieť Inovato – www.ino-
vato.sk

Pridávajú sa k nám mladí ľudia vo 
veku našich detí, ktorí sa vracajú zo za-
hraničných univerzít a rozbiehame s 

nimi inovatívne firmy. Je medzi nami aj 
komunita OZ Dobrý Pastier a tak na spo-
ločných projektoch spolupracujú podni-
katelia s ľuďmi, ktorí sa dostali na okraj 
spoločnosti. Repasujú sa staré nábytky a 
zariadenia, prerábajú sa staré budovy na 
domy sociálnych služieb, triedia nepo-
darky z výroby, budujú spoločné farmy a 
podniky. 

Okrem toho pracujeme na projek-
toch zameraných na automatizácia práce 
v priemysle a v poľnohospodárstve, čiste-
nie vzduchu, vody a materiálov, spracova-
nie odpadov, elektro bicyklov a ľahkých 
elektrických vozidiel, zelenej energetiky, 
modulárnych stavieb, digitálnych sys-
témov pre zlepšenie fungovania firiem a 
kvality života. Nerozumné rozhadzova-
nie eurofondov a prázdne reči politikov 
nezlepšia život v našej krajine. Musíme 
si krajinu opraviť sami 
– podnikatelia, samo-
správy a proaktívni 
ľudia v regiónoch. 
Pripojte sa k našim 
platformám Inovato, 
Regstart alebo Pod-
n i k a t e ľ s k á 
univerzita. 

Opravujeme krajinu

» Ján Košturiak
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 
Krupina

Najnižšie podanie: 81 800,00 EUR
Termín konania dražby: 
dňa 30.07.2021 o 15:00 hod.
Miesto konania dražby:
Kongresová Sála I. DIXON 
Resort Congress Hotel 
& Aqualand, Švermova 
32,974 04 Banská Bystrica, 
okres Banská Bystrica, 
Banskobystrický kraj.

Dražobná zábezpeka: 10 000,00 EUR
Predmet dražby: rodinný dom so súp. č. 2889, postavený na prac. č. 
7919/4. Pozemky parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako 
parc. č. 7919/2, parc. č. 7919/3, parc. č. 7919/4 o celkovej výmere 1 653 m2, 
spoluvlastnícky podiel v 1/1.  Predmet dražby je evidovaný na LV č. 6921, 
7884, k.ú. Krupina. Pozemky parcely registra „C“ evidované na katastrálnej 
mape ako parc. č. 7919/7 a parc. č. 7937/4 o celkovej výmere 142 m2, 
spoluvlastnícky podiel v 1/1. Predmet dražby je evidovaná na LV č. 7884, k.ú. 
Krupina.

Kontakt: 0911 833 869
bela@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
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VÝPREDAJ POTRAVINY KAČKA, A.S.
„V KONKURZE“

Totálny výpredaj zásob spoločnosti Potraviny 
Kačka, a.s. „v konkurze“ (predtým: CBA Slovakia, 
a.s.), so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 
Lučenec, IČO: 36620319. Vo výpredaji sa predáva 
najmä vybavenie predajní chladničky, mraznič-
ky, regálové systémy, nábytok, nákupné košíky, 
pokladne, vitríny, knižnice, mobilné telefóny a 
pod.. Obhliadka predávaných zásob je možná v 
areáli na adrese Dukelských hrdinov 2, 984 01 
Lučenec (bývalý areál CBA Slovakia, a.s. - oproti 
Kauflandu), a to v čase od 9:00 do 16:00.

Kontakt: +421 910 961 593 alebo e-mailom 

na: hudecova.kackavkonkurze@gmail.com
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,80 € / ks
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Občianska
riadková
inzercia

1. Auto-moto/predaj

2. Auto-moto/iné

3. Byty/predaj

4. Byty/prenájom

5. Domy predaj
»Predám RD v Kriváni. Tel: 
0903479450

6. Pozemky/predaj

7. Reality/iné
»Hľadám podnájom, ideál-
ne v RD jedna izbička a soc. 
zázemie. Oblasť Detva, Víg-
ľaš, Dolinky, Pstruša. Zn.: 
Dlhodobo, pravidelný prí-
jem, abstinent, serióznosť. 
Tel: 0948525045

8. Stavba

9. Domácnosť
»Kúpim gramofóny, mag-
netofóny, zosilňovače, re-
produktory zo 70~90 tych 
rokov. Tel: 0905453085

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    

Občianska
riadková
inzercia
»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495
»Darujem nové poháre 
rôznej veľkosti aj s vieč-
kami na zakrútenie. Tel: 
0902130773

10. Záhrada a zverinec
»Darujem bielo šedé ma-
čiatka, narodené kon-
com apríla r.2021. Tel: 
0902130773

11. Hobby a šport
»Vypratávate byt, dom? 
Kúpim starožitný nábytok, 
svietidlá, porcelán, sklo, 
striebro, umelecké diela. 
Tel: 0908907560
»Kúpim staré mechanické 
hodinky a bankovky. Tel: 
0905767777

12. Deťom

13. Rôzne/predaj
»Predám pánske a dámske 
kroje. Tel: 0908531324
»Predám novú rohovú vaňu 
100x150 cm za 1/2 cenu, 
nové okno desaver dreve-
né pekná práca 117x180 cm 
nezasklené cena dohodou, 
plynový sporák Mora 216 
cena 50€. Malý železný 
kontajner na obilie, zemia-
ky vrecia plátené tkané, 
paplón z dom. peria husa-
cieho cena dohodou. Tel: 
0910615093
»Predám vybíjané valašky. 
Tel: 0904110153

14. Rôzne/iné

16. Zoznamka
»Seniorka hľadá spriazne-
nú osobu na rôzne stret-
nutia podľa vlastných 
predstáv. Som otvorená 
každej prihlásenej oso-
be – muž alebo žena. Tel: 
0908330041
»Sympatická 55 r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0944724181

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v 
tvare: RP medzera ZV me-
dzera Číslo rubriky medzera 
Text inzerátu

Príklad: RP ZV 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.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Prí�te si aj vy pre Pôži�ku 
teraz so z�avou z úroku až do 50%.

Výška z�avy z úroku a odmeny je závislá od výšky Pôži�ky.

Príklad výpo�tu ro�nej percentuálnej miery nákladov Pôži�ky po zoh�adnení 50 % z�avy z úroku (RPMN):
celková výška Pôži�ky: 30 000 EUR, výška mesa�nej splátky: 372,86 EUR, poplatok za poskytnutie: 0 EUR, po�et 
splátok 96, doba splatnosti 8 rokov. Štandardná úroková sadzba: 4,45 % p. a. ( xná), RPMN: 4,61 %, celková �iastka, 
ktorú zaplatíte: 35 794,56 EUR. Po zoh�adnení odmeny za celé obdobie splácania: úroková sadzba: 3,9 % p. a. ( xná), 
RPMN: 4,04 % a celková �iastka, ktorú zaplatíte: 35 042,56 EUR. Odmena vám bude vyplatená za riadne splácanie 
každý rok vo výške až 94 EUR, t. j. dohromady u nás získate odmenu až 752 EUR.

Raiffeisen pôži�ka je spotrebite�ský úver a môže by� poskytovaná bankou v rámci akcií pod ozna�ením PARÁDNA 
PÔŽI�KA alebo Parádna pôži�ka alebo Pôži�ka.

PARÁDNA PÔŽI�KA

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií vám radi poskytneme v našej pobo�ke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.
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U nás si nemusíte 
vybera� medzi

�erstvos�ou, 
kvalitou a cenou.

od utorka 6. 7.

Marhule 179

-40%
cena za 1 kg

2.99

Ponuka tovaru platí od 6. 7. do 11. 7. 2021 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 22. 6. 2021.

029

200 g

(100 g = 0,15)

Smotanový 
jogurt  
• rôzne druhy

079

2,5 l

(1 l = 0,32)

Pepsi/
Pepsi Max/
7UP/Mirnda/
Mountain Dew

499

60 kusov

(1 kus = 0,08)Vajcia „M“

Viedenské 
mini párky 199

300 g

(1 kg = 6,63)

Nitan/Paprkáš
• krájaný

159

200 g

(100 g = 0,80)

Kuracia šunka 
• krajaná
• rôzne druhy

199

300 g

(1 kg = 6,63)

249

-21%

(1 kg = 7,90)

3 x 105 g = 315 g

3.19

Liptov Parenica      
• údená
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... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 6. 7. do 11. 7. 2021 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 22. 6. 2021.

Suché krmivo 
pre psy 799

11 kg

(1 kg = 0,73)

Corgo�   
• svetlé 

vý�apné 
pivo

099

-36%

(1 l = 0,66)

1,5 l

1.55*

299

4 x 120 g

(1 kg = 6,23)

480 g

Caebert

799

-42%

(1 pranie = 0,13)

60 praní

13.99*

Tekutý prací 
prostedok
• rôzne druhy
• v ponuke aj 

Prací prášok 
54 pracích dávok 
za 7,99 €

• v ponuke aj Persil 
Duo Caps 42 
pracích dávok 
za 7,99 €

od utorka
6. júla

Brav�ové karé
• bez kost, v celku

349

-32%
cena za 1 kg

5.19

Brav�ové 
äso 
v skle
• rôzne druhy

229

500 g

(1 kg = 4,58)

Babino     
• tavený syr v �revku

089

-44%

(100 g = 0,59)

150 g

1.59*

Med 
kvetový 333

950 g

(1 kg = 3,51)

Rybí šalát 
v ajonéze
R
v

199

440 g

(1 kg = 4,52)
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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  r. v. 2020/2021

137,16 € 62,90 €
v pneuservise alebo online

w w w. m i ko n a . s k
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interiérové // exteriérové

PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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INZERCIA
0907 727 201
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a ME Y7 , recepcia@aii.sk

á ú ž a c a c í B a la
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HĽADÁME
SADROKARTONISTOV

TEL.: +421 950 301 301

PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA HRADENÉ
  FIRMOU
- 11 - 14 EUR /HOD.
- ZABEZPECENIE NÁRADIA A FIREMNÉHO
  AUTA
- PRÁCA NA TPP ALEBO NA ŽIVNOST

PRACUJ S NAMI
V NITRE

www.
pracujvnitre

.com

ZABEZPE ENÉ
UBYTOVANIE

MESA NE SI VIEŠ 
ZAROBI  A  950 € 

MU I - ENY - PÁRY
0800 500 808

nabor@projob.sk
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dôchodcov, 
študentov...

0902 606 436 • 0902 692 290

HĽADÁME BRIGÁDNIKOV
NA PREDAJ MELÓNOV

VÝPLATA
KAŽDÝ DEŇ

gazdovske.produkty@gmail.com

Životopisy
zasielajte na mail:
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3. júla 1988  
americký krížnik USS Vincennes zostrelil civilné dopravné lietadlo 
Airbus A300 spoločnosti Iran Air

Výročia a udalosti 4. júla 1837  
prvá diaľková železničná trať začala prevádzku medzi britskými 
mestami Birmingham a Liverpool

Výročia a udalosti

5. júla 1943  
druhá svetová vojna: začala sa najväčšia tanková bitka v histórii – 
Bitka v Kurskom oblúku

Výročia a udalosti 9. júla 1968  
v Bratislave uskutočnili prvú transplantáciu srdca v strednej Európe a v 
poradí 24. na svete (päťdesiatštyriročná pacientka krátko po operácii zomrela)

Výročia a udalosti
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S horúcimi letnými dňami prichádza 
pochopiteľne aj téma plavárne a kúpa-
liska. Zvolenčanom sa môže zdať, že ide 
o nekonečný príbeh a musím uznať, že 
majú do značnej miery pravdu. Prevádz-
kovanie plavárne sa napríklad rieši od 
roku 2004, o jej rekonštrukcii, či výstav-
be nového zariadenia, sa v našom meste 
živo diskutuje od roku 2008. No dnes 
máme možnosť pokročiť.

Pretože na príprave dôstojnejších 
podmienok pre kúpanie sa Zvolenčanov 
sme pracovať neprestali. Naopak, uply-
nulé mesiace sme venovali stretnutiam 
s poslancami (a odborníkmi) v záuj-
me pripraviť čo najdôkladnejší materiál, 
aby sa mohli rozhodnúť, kam posunú 
otázku plávania v našom meste. 

A tak sme najskôr nechali vypraco-
vať ďalší geologický prieskum na úze-
mie Barín, ktoré aj pracovná skupina 
potvrdila ako najideálnejšie pre novú 
plaváreň a kúpalisko. Zavolali sme 
na diskusiu odborníkov, medzi nimi 
aj prezidenta Slovenskej plaveckej fe-
derácie. Práve on prišiel s nápadom 
veľkého – až 10 dráhového súťažného 
bazéna s dĺžkou 25 metrov, ktorých je 
na Slovensku žalostne málo. Výstavbou 
takéhoto bazéna by sme podľa jeho slov 
boli jedineční a získali možnosť, že by 
sa práve u nás mohli konať aj medziná-
rodné preteky. Samozrejme počúvame 
aj hlasy o vybudovaní 50 metrového 
bazéna. A tak sme na základe všetkých 
informácií, konzultácií a stretnutí s od-
borníkmi vypracovali pre poslancov 
tzv. overovaciu štúdiu a to hneď v dvoch 
variantoch – s 25 i 50 metrovým plavec-
kým bazénom. Popri profesionálnych či 
amatérskych plavcoch sa samozrejme 
chceme zamerať aj na ľudí, ktorí si prídu 
len oddýchnuť, prípadne zobrať do vody 
aj svoje deti. Navrhujeme tak postaviť 
aj zážitkový bazén o veľkosti približ-
ne 6-dráhovej 25-ky. Samozrejmosťou 
v ňom by mali byť rôzne masážne či zá-
bavné prvky, ako ich poznáme z moder-
ných akvaparkov. Nakoľko takýto bazén 
v blízkom okolí prakticky nie je, veríme, 

že by sa stal lákadlom pre návštevníkov 
a dokázal tak vylepšiť celú ekonomiku 
plavárne. Spolu s vonkajším letným kú-
paliskom môže totiž výrazne znížiť stra-
tovosť plaveckého bazéna. 

Do územia Barín navrhujeme umiest-
niť aj plnohodnotný 400 metrový atle-
tický ovál s ôsmymi dráhami, ktorý je 
na Slovensku málokde a rovnako teda 
predstavuje možnosť prilákať do nášho 
mesta ešte viac športovcov. Spolu s pla-
veckým centrom by tak mohol vytvoriť 
ešte zaujímavejšie športové zázemie.

Ide zatiaľ o návrh. Ďalší postup samo-
zrejme musia odobriť poslanci. Rovnako 
tak je potrebné, aby schválili zmenu 
územného plánu. Verím, že by to ne-
musel byť problém, nakoľko zadávacie 
podmienky k nej odobrili už minulý rok. 
Samozrejme sa všetci musíme popaso-
vať aj s ekonomickými otázkami. Podľa 
odhadov to zatiaľ vyzerá tak, že 50 met-
rový olympijský bazén (spolu s ostat-
nými športoviskami) je nad finančné 
možnosti mesta. O to zaujímavejší sa 
javí nápad z dielne prezidenta plaveckej 
federácie s veľkým súťažným 25 metro-
vým bazénom. Spolu so spomínaným 
25 metrovým zážitkovým bazénom by 
nám tak vlastne vznikla 50 metrová 
vodná plocha.

To sme však už príliš ďaleko. V pr-
vom rade musia rozhodnúť poslanci. 
Pripravili sme pre nich materiál so sku-
točne vyčerpávajúcim množstvom in-
formácií, aby sa mohli rozhodnúť. Ten 
je k dispozícii aj na internetovej stránke 
mesta (medzi materiálmi predkladaný-
mi na rokovanie mestského zastupiteľ-
stva), nahliadnuť doň teda môže kto-
rýkoľvek Zvolenčan, ktorý má záujem. 
Nakoľko na pondelkové zastupiteľstvo 
prišlo iba málo poslancov, zatiaľ nemo-
hol byť prerokovaný. Verím teda, že sa to 
podarí v piatok (9. júla), na kedy som ho 
zvolala opäť. Prajem si konštruktívnu 
diskusiu a správne rozhodnutie (nielen) 
v tejto, pre Zvolenčanov obzvlášť vý-
znamnej téme.

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk

3. júla 1988  
americký krížnik USS Vincennes zostrelil civilné dopravné lietadlo 
Airbus A300 spoločnosti Iran Air

Výročia a udalosti
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

0908 914 180




