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Na pozadí práce mám zapnutú neja-
kú televíziu s nejakým ťažko primi-
tívnym programom. Je prime-time, 
teda, hlavný vysielací čas. Kreatúry.

Nie, nechcem im venovať ani len 
minimum času, môjho i vášho, milí čita-
telia, chcem iba poukázať na to, že naše 
Slovensko nemusí byť iba krajinou, v 
ktorej sú v centre pozornosti nepretržite 
nejaké kreatúry. Civilizačné, morálne, 
etické, politické.

Spýtam sa takto - pamätáte si na pet-
rolejovú lampu? Starší asi áno. Vy, mladší, 
videli ste ju niekedy? Tak dobre, zjednodu-
šene - dolu petrolej, v strede knôt a hore tie-
nidlo. Knôty sa obvykle nechávali tlieť, nie 
vždy sa sfúkavali. Na rozdiel od tých kre-
atúr. Vždy sfúkaných, vždy pripravených! 
(Tam, kde sa dá niečo ryžovať a vyryžovať, 
aj cez mŕtvoly, aj cez popretie akýchkoľvek 
civilizačných zvykov a pravidiel.)

Tlejúci knôt je plamienok, večné 
svetielko, priškrtená energia. Mám obdo-
bie vyťahovania knôtov.

Povyťahovania. Prišiel som na to nao-
zaj iba náhodou. Že z tlejúcich plamienkov 
sa opäť dá získať oheň, plameň, žiara.

Odložení ľudia sú ako stiahnuté knô-
ty. Keď sa nehodia, keď sú sami sebou.
Keď sú „starí“. Keď nie sú „in“. Keďs sa ne-

ukazujú v reláciách, aké som spomenul v 
úvode. Ale energie v nich ešte je!

Začínam ich niečím spájať. Hoci aj 
ponukou zmysluplne pracovať. Alebo 
– rozumne komunikovať, zapájať sa do 
spoločného života nás všetkých. Pomôž-
me im ukázať a hlupákom aj dokázať, čo 
vedia a že si iba nenavrávajú, že niečim, 
čím nie sú, sú. Snažmem sa zapaľovať 
„odložených“ ľudí.

Dá sa to a ide to. Táto šialená spoloč-
nosť so šialencami na čele ich potrebuje. 
Potrebujeme ich. Ich zručnosti, ich múd-
rosť, ich skúsenosti. Nechcú veľa. Ne-
splácajú hypotéky, tak už ani nemusia 
chcieť. Pre mnohých z nich peniaze už 
dávno nie sú to najdôležitejšie na svete. 
Život ich motivuje žiť. Potrebujú iba prí-
ležitosť, šancu. Niekedy hoci aj len ľud-
ské slovo, pohladenie. 

Sú to tlejúce knôty, ktoré m,ôžu po-
môcť rozsvietiť našu temnú 
spoločnosť. Potrebujeme 
ich my, na čoraz zreteľnej-
šie izolovaných ostrovoch 
normálnosti. A stmieva sa 
veľmi rýchlo.

Pekný týždeň 
vám želá

Povytiahnite knôty

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 4 dolu.

1. Auto-moto/predaj

»Predám Renault Trafic r.v. 
2006, neplatná STK, neod-
hlásený, cena 300 eur. Tel: 
0948344039

2. Auto-moto/iné

»Predám na Š120 prednú 
nápravu, kotúče, kom. ko-
lesá, prístrojovka, Babetu 
Stela 2rýchl. 220€, 1rýchl. 
120€. Tel: 0918811503
»Predám Renault Thalia, 
r.v.2002, benzín 1,4, STK 
10/2022, cena 550€. Tel: 
0918811503
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-seriózna dohoda. 
Tel: 0908205521
»Odkúpim továrensky trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. Tel: 0949350195
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Sim-
son aj iné. Tel: 0949371361
»Kúpim Babetu, Stelu, Pi-
onier aj nepojazdné. Tel: 
0949505827

3. Byty/predaj

4. Byty/prenájom

»Hľadám do prenájmu 
byt, Detva, Hriňová. Tel: 
0944707491

5. Domy predaj

»Predám RD v Kriváni. Tel: 
0903479450
»Predáme RD v Hriňovej-
stred. Tel: 0902749747
»Predám RD, lokalita Víg-
ľaš-Pstruša. johnantoma-
nyi@yahoo.com

6. Pozemky/predaj

7. Reality/iné

»Vezmem do prenáj-
mu garáž v Hriňovej. Tel: 
0940155255

8. Stavba

9. Domácnosť

»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495

10. Záhrada a zverinec

»Predám 1r. sliepky v 
znáške, cena 3,50€. Tel: 
0903514261
»Predám slamu, seno a 
mládzu, malé balíky. Tel: 
0905518454

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    
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Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera ZV medzera
Číslo rubrikymedzera 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.
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, ZV zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

10. Záhrada a zverinec

»Predám malé balíky sena 
a mládze. Tel: 0907624854
»Predám malé balíky sena. 
Tel: 0905369758

11. Hobby a šport

»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
Tel: 0905767777
»Odkúpim parožie, kroje 
aj časti, mince, bankov-
ky, kolesá, vozy a iné. Tel: 
0903868361

12. Deťom

13. Rôzne/predaj

14. Rôzne/iné

»Vykupujem železo, staré 
zváračky aj pokazené. Tel: 
0944707491

15. Hľadám prácu

16. Zoznamka

»Rada spoznám zrelého 
muža, ktorý žije v novej 
zemi, na kamarátsky vzťah. 
Ak si posol svetla, si vítaný. 
Budeme „slúžiť ľuďom“ a 
pomáhať pri vzostupe do 
vyšších dimenzií. Volať po 
19h. Tel: 0914239300
»Sympatická 55r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0944724181

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Babie leto ešte nebolo, dúfajme, že aj 
tento rok bude. Niektoré médiá však 
už  zas šíria správy o tom, že na nás 
v zime udrú poriadne mrazy, ale, veď 
poznáte, ako to napokon bude. V kaž-
dom prípade, vždy sú práce, ktoré sa 
oplatí urobiť včas.

Toto platí aj pre rodinné aj pre byto-
vé domy. Treba zabezpečiť odvod ďaž-
ďovej vody. Vyjsť na strechu a pozrieť 
sa, či vpuste nie sú upchaté lístím a 
inými naviatymi nečistotami. Odkva-
pové rýny na rodinných domoch treba 
vyčistiť, najmä pod staršími strechami 
bývajú často zanesené aj zvetranými 
čiastkami krytiny. Neraz sa nájde telíč-
ko uhynutého vtáka.

Na pozemku začíname mať starosti 
s padajúcim lístím, čo s tým orecho-
vým, sme písali minule. Nie vždy je 
nevyhnutné všetko lístie z ovocnýžch 
stromov odložiť na kompost. Ak máme 
vzdušné vrecia, v ktorých lístie nebude 
hniť (dajú sa kúpiť), natlačme ich nie-
koľko vyslovene usušenými listami. 
Neskôr v zime, ak naozaj udrú veľké 
mrazy, môžeme tieto vrecia použiť na-
príklad na tepelnú izoláciu vodovod-
ných či kanalizačných šácht, ale aj pod-
zemnej časti chúlostivejších rastlín.

A ak niekde v kúte pozemku uro-
bíme hromádku lístia, určite urobíme 
radosť ježkom.

Je najvyšší čas na prípravu pali-
vového dreva, ak ho ešte púoužívate. 

Našťastie dnes už dostať vynikajúcich 
pomocníkov v podobe píl, štiepacích 
strojov.

Pomaly ukončíme väčšie rekon-
štrukčné práce v bytoch, najmä stier-
kovanie a bielenie, dni s chladom a 
rastúcim vlhkom nie sú najvhodnejšie 
na takéto činnosti.

Častejšie budeme svietiť, prípad-
ne používať elektrické ohrievače. Je 
dobré nájsť si nejakú hodinku, vypnúť 
poistky a skontrolovať pevnosť spojov 
v elektrických zásuvkách. Najmä, ak 
máme v stenách ešte „starý hliník“. Ak 
používate bakelitové či plastové objím-
ky na žiarovky, nedávajte do nich tie 
s výkonom vyšším ako 60 watov. Od 
stovky vyššie už sú nevyhnuté porce-
lánové objímky. Alebo investujte do 
úspornejších druhov svietidiel. Nákla-
dy na takú výmenu sa vám pri rastú-
cich cenách energií určite rýchlo vrátia.

Pokračujeme v prípravách na zimu

» Ivan Brožík
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interiérové // exteriérové

PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV

25

25
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 9. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky 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 ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

JESENNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €
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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

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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CBD pomáha aj proti bolesti
Môže konopná medicína priniesť pri-

rodzenú úľavu od bolesti?

Bolesť má chronický či akútny charakter 
a počas života ju v určitom momente znáša 
každý. Hoci dnes existuje mnoho spôsobov, 
akými sa jej zbaviť, väčšinou impulzívne 
siahame po syntetike. Pritom zabúdame, že 
častokrát môže pomôcť samotná príroda. 
Jedným z tradičných rastlín, ktoré proti bo-
lesti pomáhajú je aj na Slovensku tradične 
pestovaná konopa siata, z ktorej sa získava 
látka kanabidiol (CBD) .

Podľa žurnálu Pharmacy and Therape-
utics konopu siatu pre medicínske účely 
využívali už 3000 rokov pred našim leto-
počtom v Rumunsku. V USA dominovala 
hlavne v devätnástom a dvadsiatom storo-
čí, v roku 1850 dokonca túto rastlinu v USA 
zahrnuli do zoznamu liečiv, takzvaného 
United States Pharmacopoeia. Dnes už 
vieme, že liečivý účinok konopy vo veľkej 
miere spôsobuje kanabinoid CBD a to aj pri 
tlmení bolesti.

Vnímanie bolesti v EKS

V ľudskom tele funguje takzvaný endo-
kanabinoidný systém (EKS). EKS má na sta-
rosti harmóniu mnohých telesných funkcií. 
Ak do tela dostaneme CBD, pomáhame 
túto harmonizáciu posilniť. CBD má v rám-
ci endokanabinoidného systému nepriamy 
vplyv na špeciálne receptory rozmiestnené 

vo viacerých oblastiach tela. Podľa toho, 
kde sa nachádzajú, dokážu tieto recepto-
ry ovplyvňovať a regulovať pohyb, pamäť, 
spánkový cyklus, telesnú teplotu, ale aj zá-
paly a bolesť.

Aj CBD napríklad dokáže aktivovať re-
ceptor nazvaný CB1, čím zabezpečí, aby 
telo neuvoľňovalo toľko látok zvaných neu-
rotransmitery, ktoré sa podieľajú na preno-
se a spracovaní signálu bolesti. Tento efekt 
bol skúmaný najmä na zvieratách, ktoré po 
podaní kanabinoidov prestali reagovať na 
bolestivé podnety rôzneho charakteru.

CBD proti zápalom či dlhodobej bo-
lesti

Jedným zo závažnejších druhov bolestí je 
chronická bolesť, ktorá kvôli dlhodobému 

trvaniu výrazne ovplyvňuje kvalitu života. 
Podľa doktora Kevina Boehnka, výskumní-
ka pre Chronic Pain and Fatigue Research 
Center, prebiehajúce štúdie na zvieratách 
dokázali schopnosť CBD redukovať chro-
nickú bolesť a zápal, a to bez závažných 
vedľajších účinkov.

Renomovaná psychoterapeutka Dawn-
Elise Snipes prezentovala štúdiu so 131 
pacientmi s chronickou bolesťou, ktorí 
dlhodobo užívali analgetiká. Po ústnom 
užití CBD 53% z pacientov obmedzilo alebo 
úplne vylúčilo užívanie opioidov a 94% 
zaznamenalo zlepšenie kvality života do 
ôsmich týždňov.

Ďalším typom je akútna bolesť. Bolesť, 
ktorá je s CBD spájaná najmä pri migréne. 
Ako uvádza portál o zdraví Healthline, 
citujúci odborné štúdie, “200 miligramov 
substancie s obsahom 9% CBD dokáže 
obmedziť akútnu bolesť pri migréne o 
55%.“

Proti akútnej bolesti často užívame 
štandardné lieky, ktoré napriek ich 
rozšírenosti v krajných prípadoch môžu 
spôsobiť závažné vedľajšie účinky. 
Výhodou CBD je absencia vedľajších 
efektov. Aj z tohto dôvodu sa užívanie 
CBD proti bolesti rozšírilo napríklad u 
športovcov. V roku 2018 dokonca Svetová 
antidopingová agentúra vylúčila CBD zo 
zoznamu zakázaných látok.  » red.

Foto: freepik / jcomp
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

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

á ú ž a c a c í B a la

Ponuka
práce

V prípade záujmu nás kontaktujte 
na 0948 867 761

Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Príjmeme  
brigádnikov

na pozíciu balič 
do výroby vo Zvolene. 
Práca na dve zmeny PO-PIA.   
Mzda 3,58€/hodina/

brutto.
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25. septembra 1576    
Rudolf II. Habsburský bol korunovaný za 
uhorského kráľa

Výročia a udalosti

26. septembra 1969    
Beatles vydali svoj posledný štúdiový al-
bum Abbey Road

Výročia a udalosti

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 201

Veľký skokanský mostík bol 11. septembra 
2021 pokorený už štvrtýkrát. Bežecké preteky 
Red Bull 400 si odbili svoj ďalší náročný a sl-
nečný ročník. Strmá trať preverila každého 
jedného muža, ženu, hasičov, všetky štafeto-
vé tímy, skúsených bežeckých „štamgastov“, 
ale aj nováčikov na štarte. Vysoké Tatry zažili 
tesné súboje, ale najmä tú najväčšiu koncen-
tráciu odhodlania, prekonania vlastných 
limitov a najsilnejších, no aj najkrajších poci-
tov, ktoré po dobehnutí do mostíka účastníci 
prežívali.

Najrýchlejším na najdrsnejšej tatranskej 
trati sa v mužskej kategórii stal Jozef Hlavčo s 
časom 03:23 min. Mostík ovládol už aj minu-
lý rok a ostáva mu aj titul držiteľa traťového 
rekordu: „Forma bola dobrá, aj príprava. Toto 
sú moje šieste preteky tento rok a šieste víťaz-
né, takže som do toho išiel s takým zdravým 

sebavedomím. Súboj vo finále bol grandióz-
ny, počasie na jednotku a celkovo som spo-
kojný,“ tešil sa Jozef Hlavčo.

Medzi ženami dominovala  Kristína Néč-
-Lapinová, víťazka z roku 2018, ktorá tento 
rok finále zabehla za 04:30 min.: „Je tu vždy 
krásna atmosféra a keď k tomu vyjde počasie, 
tak to je nádhera, lebo keď v  Tatrách vyjde 
slnko, tak sú neuveriteľné! Bolo to super, veľ-
mi mi sedí začiatok trate, kde si vždy urobím 
náskok a potom je to už iba o tom, či ma nie-
kto dobehne. Ešte to neviem úplne rozbehnúť 
na záver, to musím dotrénovať,“ zhodnotila 
s úsmevom víťazka Red Bull 400 Štrbské Ple-
so 2021.

Live blog, galérie, videá, rozhovory - toto 
všetko už teraz na vás čaká na webe redbull.
sk/400.

 PRETEKY RED BULL 400 PRINIESLI 
DO VYSOKÝCH TATIER ĎALŠÍ LEGEN-
DÁRNY ROČNÍK

Foto: M
atus Zetak / Red Bull Content Pool
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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

zvolensko@regionpress.sk
0907 727 201

Dokončujeme rekonštrukciu Cinto-
rína padlých vojakov sovietskej armá-
dy. Poslednou fázou je vysadenie 10 
tisíc kusov trvaliek na tamojšie dôstoj-
nícke hroby. K výsadbe pristupujeme 
práve v týchto dňoch.

Prvou fázou rekonštrukcie bola prá-
ve oprava spomenutých hrobov. Tie 
boli totiž v žalostnom stave. Nestalo sa 
tak vinou vandalov či nepriaznivého 
počasia, ale vplyvom tamojšej zelene. 
Koreňový systém tují narušil náhrob-
né kamene tak výrazne, že mnohé 
museli byť umiestnené na svoje miesto 
prakticky nanovo. A tak sme sa pustili 
do práce. Aj za pomoci dotácie z minis-
terstva vnútra, ktorú sa nám podarilo 
pred časom získať. 

Keď na Cintorín padlých vojakov 
sovietskej armády prídeme dnes, vy-
zerá inak ako pred pár mesiacmi. Pri-
tom sme mu len vrátili podobu, akú 
poznáme z historických fotografií. A 
pridali niečo navyše. Ešte pred pár 
mesiacmi nás hneď pri vstupe vítala 
stará a prerastená krovitá zeleň. Dnes 
ju tam už nenájdeme. Nahradil ju 
úhľadný trávnik. Pribudli lavičky, aby 
si ktokoľvek mohol sadnúť a rozjímať. 
Veď toto miesto je na zamyslenie ako 
stvorené. 

Nápravou prešla tiež nejedna uvoľ-
nená kamenná doska na masových 
hroboch. Práve v nich doteraz ležali 
tisíce vojakov, ktorých mená poznal 

iba ten, kto nazrel do zoznamov. Už 
niekoľko mesiacov je to inak. Veľvy-
slanectvo Ruskej federácie na Sloven-
sku umiestnilo na cintorín veľké tabu-
le s menami padlých. Ani jeden vojak, 
ktorého podarilo identifikovať, tak 
už nie je bez mena. A s postupujúcim 
priebehom identifikácie je možné ich 
postupne dopĺňať.

Doplnená bola aj zeleň – ako som 
spomenula, pribudli nové trávniky, 
kríky, vysadili sme takmer 40 nových 
stromov. V úvode článku som spome-
nula trvalky, ktoré práve vysádzame. 
Aby sa ujali, je nutné tak urobiť v 
priebehu pár dní. Aj preto som mimo-
riadne vďačná dobrovoľníkom zo spo-
ločnosti Continental i z radov našich 
zamestnancov, ktorí podali pomocnú 
ruku. A samozrejme aj našim ľuďom z 
Komunálneho strediska, ktorí pri vý-
sadbe trávia celé dlhé dni. 

Práca na rekonštrukcii Cintorína 
padlých vojakov sovietskej armády je 
teda na konci. Kohokoľvek som nedáv-
no sprevádzala na toto pietne miesto, 
všetci sa zhodli, že úpravami nadobu-
dlo až monumentálnu podobu. Presne 
to bolo našim cieľom. Dať tu ležiacim 
mužom skutočne dôstojné miesto 
posledného odpočinku. Sme im totiž 
vďační za veľa.

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk
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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

52
-0
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0

PNEUMATIKY
AJ S PREZUTÍM

37
-1
26

85
_0
53
2

HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121

85
_0
69
9

Miesto práce: Nové Mesto n. Váhom
Ubytovanie zdarma + stravné lístky

Kontakt: 0918 493 960 (od 9:00 - 15:00 hod.)
E- mail: stajanslovakia@azet.sk

Obsadzujeme tieto pozície:
������������������ 

(od 880 €/mesiac)
��������������� 

(od 920 €/mesiac)
����������������������

(od 1.350 €/mesiac)
�����������������

(od 1.400 €/mesiac)

�����������������
�����������������������
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále ponuky aj pre mužov!
14-dňo y, r ť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


