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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

86.750
87.350
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
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

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
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
48.090
32.750

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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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
Iné 02/ iné
»Výkupim motorové vozidlá všetkých značiek, staré,
nepojazdné, havarované.
T.č.: 0905 505 129
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
stavba
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
»PREDÁM PÁNSKY BICYKEL
CENA 50E 0949312145
»Predám používanú streleckú plochu ne trénovanie
hokeja, rozmer 2,4 x 5,3 m,
tel: 0907 338 848

REDAKčNé SLOVO / SLUžBY, BýVANiE

Najčítanejšie regionálne noviny

Poznáme všetko, iba ľudí nie
Sme zvláštna krajina. Každý vie všetko, rozumie sa všetkému a tak isto
všetko si trúfa hodnotiť, lebo, veď „je
to tak“.
O všetkom vieme všetko. S takou malou „drobnou“ výnimkou. O ľuďoch okolo
nás nič. A často ani o ľuďoch v nás, teda
o nás samých. To, že rodičia iba málokedy aspoň tušia niečo o vnútornom živote
ich dospievajúcich detí, je akýsi rituál dospievania. Možno ho tolerovať, tajomstvá
dospievania by mali zostať tajomstvami.
To, že rodičia často neovládajú ani učivo
základnej školy svojich detí, no zasvätene
pred nimi hodnotia, analyzujú a preberajú globálne problémy ľudstva, voči tým
ich deťom nie je fér. Dospelí im ukazujú,
že na to, aby sme boli „múdri“, stačí aj
priemerná hlúposť. A neznalosť. Vlastne,
dajme namiesto slovka „aj“ slovko „iba“.
Každý deň pracujem s informáciami.
S desiatkami ich zdrojov. Domácich – na
tie sa príliš nespolieham, aj zahraničných. Z tých si vyberám tie naozaj dôveryhodné, overené, nestranné a nestranícke.
A najmä nepoučujúce, nekarhajúce, nerozdeľujúce.
Aj napriek tomu napríklad s očkovaním váham. Pritom nie som proti očkovaniu a nebijem sa do pŕs že „nikdy“.

„Nikdy ani ja, ani moje deti, nikdy“. Žijem
mimo veľkých očkovacích centier, 150 km
od môjho obvodného lekára. Nemám čas
(ani neviem, kedy ho o tri dni mať budem),
ani chuť cestovať, tlačiť sa medzi stovkami záujemcov. Registrovať sa (áno, viem,
dá sa už aj bez) a potom sa tlačiť v dave.
Netvrdím však, že očkovanie je nezmysel,
nátlak, otroctvo ani nič podobné. Lebo
moje vedomosti nestačia na to, aby som si
to do hĺbky vysvetlil sám v sebe. Lebo sú
veci, ktorým nerozumiem, nepoznám ich,
neviem o nich. Na rozdiel od borcov, ktorí
vedia všetko. Aj s hrubkami v statuse.
Keby tak mohol aj mňa zaočkovať
doktor v zdravotnom stredisku u nás.
Keby v lekárni. Keby prišla výjazdová
jednotka, dal by som sa. Aj bez akejkoľvek kampane, o ktorej dumajú hlupáci.
Netreba kampaní, treba príležitosť. Možnosť. Ale vysvetlite im to. Rozumejú sa
všetkému, poznajú všetko.
Akurát o ľuďoch nevedia absolútne nič. Nechcú.
Politici, médiá a väčšina z
nás všetkých.
Pekný týždeň, vážení
poslucháči, s pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE
RôZNE
INÉ 14/ iné
»Kúpim staré plechové
hračky. T.č.: 0905 505 129
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LI medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP LI 12 Predám kočík,
0987 654 321.

75-24

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

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

MICHAL

0908 337 893

61_0055

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

7

3,80 € / ks
Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY
STRIECH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

61_0052

1$,'&08-;7ä24+,ª/#/'

801210005

NÁTERY

STRIECH
KOSTOLOV
OPRAVA KOMÍNOV
MICHAL

0908 288 350
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od pondelka 26. 7.

Biele hrozno
stolové

U nás si nemusíte
vyberať medzi

cena za 1 kg

-33%

¨ïóúĊàóüàÿİ
ÏĊÒÀúàÿ¨Ùàÿı

ƍıƔƔ

99

1

cena za 1 kg

-41%
Mozzarella

ƒıƔƔ
ïĊ àĊìÙ¨ÙÏ

• rôzne druhy

69

4

125 g

-28%
ƋıƑƔ

49

0
9à¸ÿïú;ÒóÀÏ

+àïÒÏĒ

• rôzne druhy

5 x 50 g

Supercena
125 g

250 g

19

49

1

(100 g = 0,39)

0

(1 kg = 5,96)

0,5 l

1l

-44%

-42%
ƋıƓƐľ

ƋıƓƔ

49

0

49

0

(100 g = 0,15)

(1 l = 0,98)

ÒúēęÙúY¤Ò¨ï

• rôzne druhy

YÌàØÒÀ¨Ïà
• t�vanlivé
• polotučné 1,5 %

1,5 l

-46%
ƌıƍƔ

69

0

(1 l = 0,46)

Vinea
• rôzne druhy

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƝơıƢı¤àƜıƣıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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ƝơıÌĀÒ
1 kg balenie

-26%
ƍıƍƔ

69

cena za 1 kg

-44%

D¨ÏúïǿÙÏĒ

1

ƋıƐƔ
¨ïĊ¨Ù
¤ĒÜ

33

0

ėïÿ ¨Ù
úȍ¤À Ù
õì¨ÀÒÀú

]ìÀõóÏ©
ìïÏĒ

700 g

69

900 g

8/16 kapsúl

-36%

-38%

ƒıƓƔľ

ƐıƔƔľ

99

4

(1 kg = 5,54)

C¨¤ÒÀìàĊē

3

ƌƜÏ¸ŽƠİƝƢƍ

69

3

ƌƜÏìóÿÒŽƛİƟơĮ
ƛİƝƞƍ

;ĊàĊ©ÏìóÿÒ¨

100 g

• rôzne druhy

1 kg

-28%
ƍıƒƔ

-38%
ƌıƍƔ
YÀúú¨ï]ìàïú àÏàÒ¤
• rôzne druhy
• v ponuke aj Ritter Sport
or�ešková 100 g za 0,89 €

79

0

99

1

ïĒÙ¤ėàĊ©
ìÀïà½Ē

Supercena

• 40 % bryndze
v náplni

200 g

99

Maslo

(100 g = 0,50)

... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƝơıƢı¤àƜıƣıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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Za majstrom Lasicom
V+W, ale aj z dvojice Š+G, z dvojice S+Š
žije našťastie ešte pán Suchý. A aby som
nezabudol na našich – H+K, páni Hlaváček a Krajíček, tiež skvelá herecká
komická dvojica. Klobúk dolu pred všetkými týmito velikánmi.
Boli to časy inteligentného, veselého humoru, poukazujúceho, nasmerujúceho, napĺňajúceho a povznášajúcePán Lasica bol v mojich očiach vždy ho. Nedá sa porovnať s dnešnou plochou
pán. Nie v zmysle panský, ale – nobles- prvoplánovou a často až primitívnou a
ný pán. Elegancia, šarm, vybrané sprá- diváka urážajúcou komerčnou ponukou
vanie, kultivovaná reč. V rámci môjho „zábavy“, ktorá má k humoru tak ďaleniekdajšieho, svojvôľou mocných aro- ko, ako kapela za rakvou nebožtíka k
gantne prerušeného povolania som mal promenádnemu koncertu.
tú česť spraviť s ním niekoľko rozhovoMilan Lasica bol skvelý herec, najrov pre Slovenský aj Československý roz- mä divadelný, hoci mnohé jeho filmy sa
hlas. Nebolo to ľahké. Pán Lasica totiž dnes stále pozerajú ako skvelé komédie.
neznášal „typické“ novinárske otázky a Jedno z prvých predstavení, ktoré som
priam nenávidel otázky, z ktorých bolo ako mladý chalan videl, boli Plné vrecká
cítiť hlúposť novinára. Medzi také patri- peňazí. Dodnes mám v hlave niektoré
lo to klasické klišé, či má rád humor, či je dialógy. Nuž – text napísal pán Milan
veselý, aké vtipy má rád a podobne.
Lasica. A zahral skvelo aj postavu AlfréProste, na pána Lasicu sa bolo treba da Cicáka, holiča.
dobre pripraviť. Občas som ho požiadal
Česť Vašej pamiatke, majstre!
o rozhovor pri príležitosti výstavy knižiek Bibliotéka. Sedával tam v expozícii
jedného vydavateľstva už na prvý pohľad dosť nešťastný, nesvoj, zjavne sa
necítil dobre v tom rozruchu a najmä ako
exponát.
Hlavou mi v tejto chvíli behajú obrazy z legendárneho „Véčka“, klubu vysokoškolákov v Bratislave, kde bolo na
dvojicu L+S vždy doslova narvané. Hm,
dvojice. Už dávno sú preč páni z dvojice
» red - Ivan Brožík
Milan Lasica bol obľúbenec teraz
možno už troch generácií. A verím,
že ním zostane navždy. Tak, ako Jaro
Filip, prvý z trojice géniov, ktorý nás
opustil, potom druhý Julo Satinský
a teraz... zostalo prázdno. Moje spomínanie bude možno osobné a určite
nebude oficiálnym nekrológom.

Výročia a udalosti
biskupská vysviacka Františka Rábeka za
nitrianskeho pomocného biskupa

27. júla 1991

Výročia a udalosti
Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo srbskej vláde v Belehrade vojnu. Začala sa prvá svetová vojna

28. júla 1914
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 290€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

Otvorené:
Po-Pia: 9-17

LI21-29 strana-
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INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR
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lipTOvskO

služby, bývanie, auTO-MOTO
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Futbalisti MŠK Považská Bystrica
v úvode s Nitrou
Pri príležitosti stého výročia organizovaného futbalu v meste Považská Bystrica jej futbalisti síce do II.
ligy nepostúpíli, no herne v ročníku 2020 - 2021 nesklamali.
Nebyť skrátenia III. ligy pre pandémiu, mohla Považská Bystrica zabojovať o vyššiu súťaž, ak by sa dohrávala
aj odvetná, jarná časť. Skončila na 5.
mieste, len štyri body za víťaznou Myjavou. Priaznivci futbalu spod „považskej
estakády“ sa domnievali, že keď prvá
Myjava a ďalšie tímy v poradí nepostúpili z rôznych dôvodov, tak by mohlo ich
mužstvo. Lenže, nestalo sa...
Bolo by to bývalo pekne, keby sa
ocitla ich „ekipa“ vo vyššej súťaži, avšak
nič svetoborného sa nestalo, veď Bystričania budú mať v sezóne 2021 - 2022
novú šancu ísť vyššie. Majú vo svojom
kádri viacero hráčov, ktorí už okúsili aj
prvoligový chlebík, či už Kuciak (brat súčasného tretieho brankára slovenskej reprezentácie), Častulín, Demjan, Zuziak,
či Gajdošík. Priaznivcov teší aj to, že v ich
tíme stúpa počet odchovancov klubu.
„Chrám svatého Víta je gotiky
chlouba“, spieva v známej pesničke

Václav Neckář... Takouto pýchou bude
onedlho zrekonštruovaný „červeno-biely“ štadión v meste pod Manínom a netrpezliví miestni fanúšikovia by už v najbližšej dobe chceli vidieť svoj mančaft v
druhej lige. Bolo by to po vyše tridsiatich
rokoch, hoci Považská Bystrica bola roku
1939 i neoficiálnym majstrom Slovenska.
Teší, že v mužstve Bystričanov je,
popri dobrých herných výkonoch, aj
množstvo inteligentne v civile vybavených futbalistov, ako napr. Gamboš,
Čiernik (študent medicíny), Kuciak, Davidík, Demjan, ale aj ďalších.
Jedna zaujímavosť: zo zdravotných
dôvodov musel zanechať futbalovú kariéru Zavadzan, avšak nedá mu to, ako
sa to stáva aj v iných celkoch - vždy si vie
nájsť čas navštíviť i tréningy teraz už svojich bývalých spoluhráčov. Priaznivcom
futbalu bude i za ním smutno, že ho naďalej neuvidia hájiť farby klubu, no radi
ho privítajú na novej tribúne, najmä keď
domáci v úvodnom kole nového ročníka
„ligy“ budú hostiť častejšie prvoligovú
Nitru, ktorá bola zo známych príčin preradená z prvej až do tretej ligy.

divácka návšteva, pretože priaznivci
na Považí túžia vidieť také tímy ako
svojho starodávneho druholigového
rivala - Nitru. Tieto dve mužstvá (v celku spod Zobora aj s reprezentantom a
legionárom v Celticu Glasgow - Moravčíkom) sa naposledy stretli v najvyššej
československej futbalovej súťaži pred
viac ako tridsiatimi rokmi. Dobrú divácku kulisu predpokladá aj manažér
mužstva MŠK Marián Lovíšek, kedysi
frýdeckomístecký ligista, považskobysNa tento duel sa očakáva i väčšia trický rodák.
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Bolo by vhodné, ak by si pred úvodným výkopom
duelu s mužstvom FC Nitra
minútou ticha
futbaloví priaznivci spomenuli na nedávno
zosnulého bývalého hráča
zadných radov
Ján Borčányi,
bystrických ZVL
športový publicista
Tonka Uriču.

REALITY, RELAX, SLUŽBY

LIPTOVSKO
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Remeselnícka 702/2, 941 11 Palárikovo
tel.: 0907 988 632 | 0905 990 272 | 035/649 31 44
e-mail: info@wellnesspalarikovo.sk

Wellness a Relax centrum Palárikovo
LUXUS A ŠIROKÉ SPEKTRUM MOŽNOSTÍ KTORÉ VÁS NEOMRZIA

vo.sk
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l
a
p
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s
e
www.welln
Jazda na koni

UBYTOVANIE

Ponúkame možnosť ubytovania v novo
zariadenom, modernom penzióne
s príjemnou atmosférou plnou ticha a
pohody. Objekt po celkovej rekonštrukcii
poskytuje vhodné ubytovanie aj tým
najnáročnejším klientom.

KONGRESS

REŠTAURÁCIA

Do pozornosti dávame novo zrekonštruNávštevníkom ponúkame možnosť
ovanú kongresovú miestnosť, ktorá je ako stravovania v našej reštaurácii. Každý týždeň
stvorená na usporiadanie rôznych akcií, ako
je od pondelka do piatka k dispozícii
napríklad školenia, semináre, obchodné
obedové menu.
stretnutia, workshop, kurzy a iné spoločenské podujatia.
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76-0079

WELLNESS

Hosťom je k dispozícii oddychový bazén
s rôznymi atrakciami , tri druhy sáun,
ﬁtness centrum a masáže. V priestoroch
relax centra sa nachádza aqua bar, v ktorom
si je možné pochutnať na dobrej káve a
širokej ponuke alko a nealko drinkov.

né oslavy
in
d
o
r
,
y
b
d
Sva

ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

0800 500 091
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14

85_0345
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LIPTOVSKO

ZAMESTNANIE

15

Výročia a udalosti
premiéru má druhý celovečerný film Beatles, Help!

29.júla 1965
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PENIAZE, AUTO-MOTO

Najčítanejšie regionálne noviny

Slovenská agentúra prijme pracovníkov
do Nemecka na pozíciu

PRIJMEME

5

ZÁRUKA

„POMOCNÝ OPERÁTOR VO VÝROBE“
VÝROBKOV Z RECYKLOVANÝCH
PLASTOV.

SKLADNÍK (Nemecko)

- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku,
ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.
- Pracuje sa od pondelka do soboty 8 hod. denne

������������������������������������������
- Práca vhodná len pre chlapov
-       
   
- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu
-  -   
���������������������������������������������
�����������������������������
����������������������������

2600 EUR/mesačne Brutto

ROKOV

Mäsiar (Rakúsko)

3000 EUR/mesačne Brutto

Brigáda(Nemecko)

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

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

85_0525

2600 EUR/mesačne Brutto

de@personalnyservis.sk
0902123555 I 0911614263

85-0522
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Veľmi obľúbené
 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

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 162 162

52-0060

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku



AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále dostatok ponúk BKQSFNVäPW)
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

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

87-0012

Facebook: aiwsk

32-001-4

www.aiw.sk

0800 24 24 44
a dohodnite si pohovor.
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