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Otvorené: PO - PIA 9:00 - 16:00 hod.

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA,
VÝKUP
STARŠÍCH VOZIDIEL
ku

Z našej ponuky:
 Žinčica
 Syr a syrové výrobky
 100% ovčia bryndza
 Syrové torty
 Mäsové výrobky
 Zabíjačkové špeciality
 Čerstvé vajcia
 Sudové víno

od ro

výroby

19 9 8

PENIAZE
NA RUKU!

vykupstarsichvozidiel@gmail.com

0944 414 457

42-002

Oslávte s nami každú výnimočnú príležitosť
Dostojevského 4532/63 (polyfunkčný dom za Výkrikom Poprad)

AJ POŠKODENÝCH AJ NEPOJAZDNÝCH

y
Všetky formalit
s
Vá
za
vybavíme

66-0032

Ovčí syr, sudové víno

Týždenne do 41 130 domácností

RENOVÁCIA VANÍ
SMALTOM

99-0023-1

lištovanie a utes. vaní
iné opravy (voda, odpad)
zapojenie práčky
pNDçGìWìçGHĞ
priamo na odpad

Páči sa mi
99-075

POPRADSKO.SK
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0905 338 878

PORTAL
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99-0007-1

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

16

OSTI
EN

- nové inzeráty
- dôležité info
- tipy na voľný čas
- súťaže, ...

É
ČN
SKUS

Staň sa fanúšikom
stránky a sleduj:

RO

na facebooku
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Stará ¼ubovòa

Už sú to viac ako tri desaťročia, keď
„Modlidba pre Martu“ znela už aj v
štátnych médiách, niesla sa ponad
námestia, zaplnené do posledného
miesta ľuďmi spoločnej vôle po slobode, právnom štáte a demokracii
v zmysle dovtedy iba vysnívaných
„západných“ ústavných noriem.
Všetci, ktorí vtedy zažili atmosféru námestí, sa túžili zbaviť otroctva
demagógie, propagandy, otroctva
vedúcej úlohy samovyvolenej strany.
Lenže – tak, ako to bývalo bežné v otrokárskych časoch nielen v kolóniach,
ale aj v satelitoch vtedajšej sovietskej
Moskvy, mnohí z otrokov nezatúžili po
slobode, ale po pozícii stať sa dozorcami iných otrokov. Mnohí z tých, ktorí
stáli vtedy na námestiach, sú dnes v
pozícii otrokov a mnohí z tých, ktorí
vtedy využili šancu, sú dnes otrokári.
Zloba, závisť a zášť sa vrátili s x-násobnou intenzitou. Počúvajúc vyjadrenia
niektorých politikov a sledujúc mieru
ich empatie k občanom, ktorí už nemajú z čoho žiť, zostáva iba žasnúť nad
tým, s akou inteligenciou a šarmom
v porovnaní s dneškom udupávali
slobodu „husákovci“. Inak povedané – zmenil sa iba štýl presadzovania

moci. Mier už dávno prestal strážiť túto
krajinu.
Takže, zaspomínajme si v týchto
dňoch na Karlíčka Kryla. Ak sa nám
aspoň komusi ešte trochu chce:
„Demokracia rozkvitá, hoci s kozmetickou chybou. Tí, ktorí kradli po
celé roky, dnes dvojnásobne kradnú.
Tí, ktorí nás roky týrali, nás vyhadzujú
z práce. A z tých, ktorí pravdu spievali, dnes narobili zradcov. Demokracia
panuje od Ašu až po Humenné. Zamat
i neha v pánovi je a zuby vylomenné.
Dali nám nové postroje a hoci nás
chomút páli, zaujímame postoje, namiesto aby sme stáli. Bez poctivosti,
bez práva a hlavne bez ohľadov. Demokracia miesto srdca brucho má a
miesto duše papule.“
Možno je to krutý text a ide iba o
hrubý preklad. Ale Karel Kryl bol vizionár. Vedel, že to proste
s tou demokraciou akosi
nevyšlo Že nám ju iba nahovárajú.
Želám vám emotívne
prežitý týždeň, plný
spomienok na časy
nádejí – s pozdravom

NOVÉ STRECHY, OPRAVY, REKONŠTRUKCIE
KLAMPIAR - POKRÝVAČ
0907 940 920

66-0200

Redakcia:

Zloba, závisť, zášť

KLAMPIARS T VO
0904 121 559 | www.tulis.sk

KL P

s.r.o.

66-0018

KEŽMARSKO

Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!
99-0015

POPRADSKO
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

INZERCIA

Kežmarok

Poprad

0905 338 878
a udalosti
15.
novembra 1915 Výročia
DOBROVOĽNÁ
DRAŽBA
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Najnižšie podanie: 19 500 EUR
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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

Staň sa fanúšikom
stránky a sleduj:
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- nové inzeráty
- dôležité info
- tipy na voľný čas
- súťaže, ...
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360 €

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

na facebooku
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20 DEKO írka dverí = 80cm

- ZAMERANIE,
- KOVANIE JXĐDNĐXþND
- KUKÁTKO
- ODVOZ STARÝCH DVERÍ

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

MICHAL

0908 337 893

odná š

priech
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A
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ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA
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ŠUMNÁ
STRECHA

61_0055

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

2

99-004

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

POPRADSKO.SK

0908 995 976 | 0905 794 067

Západné Slovensko

52-0070-6

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

Páči sa mi

premiéra operety Čardášová princezná,
Rodinný
dom Kálmána
najslávnejšieho
diela Emmericha

SLUŽBY, BÝVANIE
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GREENSIDE POPRAD
MATEJOVCE
By ty v predpredaji

www.greensidesk.sk

99-0139

0908 990 474
www.regionpress.sk

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 370€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

Otvorené:
Po-Pia: 9-17

99-148

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

34-0005-1

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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Maťo Ďurinda je už šesťdesiatnik

ģLNRPQDģHM
GXM Takmer 40-ročná hudobná kariéra

speváka, skladateľa a gitaristu Mar-

Rok po vydaní dnes už legendárnej
platne, z ktorej pochádzajú skladby Šlabikár, Dajte mi na to liek, Rieka či Priateľ,
sa trojica na čele s Ďurindom vydala na
profesionálnu dráhu a vydala nemenej
úspešný album Skúsime to cez vesmír
(1986). Druhým albumom, na ktorom sa
skupina prezentovala hitmi Skúsime to
cez vesmír, Dnes či Vo veľkej škole dní,
sa Tublatanka definitívne usadila v popredí česko-slovenskej hudobnej scény.Z
tretej platne pochádza pieseň Pravda víťazí, ktorá odznela aj počas demonštrácií
v Novembri ´89.
Po Nežnej revolúcii kapela nahrala
album Nebo, peklo, raj (1990). Tri roky
po jeho vydaní odišiel zo skupiny Paľo
Horváth. Po jeho odchode pozval Ďurinda do Tublatanky gitaristu Doda Dubána
zo skupiny Money Factor.
Dlhoročný líder Tublatanky Martin
Ďurinda získal cenu Zväzu a interpretov
za rok 2018 v kategórii najlepší spevák.

QIRtina Ďurindu je nerozlučne spojená s
kapelou Tublatanka, ktorej hity zneRĀQ¿ÏDV
jú dodnes v rádiách na Slovensku a v9\GiYDQpNDçGìWìçGHĞ

Česku.

DģRP)%

Martin Ďurinda sa narodil 8. novembra 1961 v Bratislave. V hre na gitaru a
klavír je samoukom, spievať ho učila
matka, hlasová pedagogička na vysokej
škole. Ešte v tínedžerskom veku v roku
1977 sa stal členom skupiny Nervy, v ktorej pôsobili ďalší dnes už známi hudobníci Andrej Šeban či Marián Greksa.
Po maturite začal v roku 1982 študovať farmáciu na Univerzite Komenského
v Bratislave. Štúdium úspešne dokončil,
ale dal prednosť koncertným pódiám
pred lekárenským bielym plášťom. V
roku 1982 stál za vznikom legendárnej
kapely Tublatanka. V pôvodnej trojčlennej zostave boli okrem Ďurindu basový
gitarista Pavol Horváth a bubeník Juraj
Černý. Názov kapely odvodili z mena
Tublat. Tak sa volal opičiak z knihy Tarzan od Edgara R. Burroughsa.
Prvý koncert Tublatanka odohrala
31. januára 1983 a zaujala nielen na pomery vtedajšej doby originálnym rockovým zvukom, či textami Martina Sarvaša, ale aj tým, že jej prvým koncertným
kostýmom boli ľudové kroje. O dva roky
neskôr vydala Tublatanka ešte ako amatérska skupina prvý album Tublatanka
(1985).
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Dokonalé spojenie štýlu
a technológie.
Prepojenie, ktoré inšpiruje.

začNová Kia ProCeed.

Navštívte Kia POPRAD.

Prepojenie je krásna vec. Nová Kia ProCeed je viac ako len inšpiratívny vonkajší dizajn, nový
Proceed rovnako žiari aj zvnútra. Prémiový interiér s rôznymi funkciami pripojenia bol vytvorený, aby ti
priniesol inšpiráciu za každým rohom. Skombinuj ju so silným motorom s výkonom 204 k
a športovou dynamikou jazdy a čoskoro objavíš dokonalú harmóniu medzi dizajnom a technikou.

Motor Group Poprad, spol. s r.o.

» red

Partizánska 3800
058 01 Poprad
+421 52 787 92 30

Reprofoto Yiutube (@Radovan Rehák)

Výročia a udalosti
Pri zrážke linkového autobusu a nákladného auta medzi Nitrou a Zlatými Moravcami zahynulo 12 ľudí, išlo o jednu z najtragickejších nehôd v histórii Slovenska

www.motorgroup.sk

13. novembra 2019

99-001

Kombinovaná spotreba paliva a emisie CO2 (WLTP): Kia ProCeed
5,5 - 6,8 l/100 km, 125 - 153 g/km. Obrázok je ilustračný.

SERVIS

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

OKIEN A DVERÍ
Kancelária:
Podtatranská 135/2
bl. Lipa, 058 01 Poprad
www.oprava-servis-okien.sk

Redakcia Popradsko
99-0009-3

Ponúkame kvalitnú opravu
plastových okien a dverí. Výmena
skla, tesnenia, nastavenie okien
a dverí, výmena komponentov
a iné. Obhliadka TERMOKAMEROU

0905 338 878

Kto pomôže osamelým deťom v nemocniciach
Zdravotní klauni navštevujú pravidelne vyše 80 detských oddelení na Slovensku
Osemročná Amálka leží v nemocnici dlhé tri
mesiace, často trávi čas bez rodičov. Každý deň
podstupuje liečbu spojenú s rôznymi vyšetreniami a odbermi. Už si na to zvykla, ale aj tak
sa cíti občas osamelá a býva jej smutno za rodinou, domovom aj kamarátmi. Vždy sa však teší
na utorky a štvrtky. Vtedy ju totiž navštevujú
zábavní doktori a sestričky s červenými nosmi,
ktorí vedia, ako ju rozosmiať a zlepšiť jej náladu.

Ilustračné foto, autor: Katarína Bezáková

Aktuálne je v nemocniciach veľa chorých detí,
ktoré musia denne čeliť bolesti, osamelosti
a strachu z neznámeho lekárskeho prostredia.
Poslaním nášho občianskeho združenia je prinášať radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú.
Preto už 18. rok profesionálni zdravotní klauni
pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc,
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kde sa nachádzajú detské oddelenia, ale tiež
seniorov vo vyše 30 zariadeniach. Prostredníctvom klaunského umenia pomáha viac ako 60
zdravotných klaunov z Červeného nosa zmierniť
stres a priniesť psychickú úľavu veľkým aj malým pacientom. Do nemocnice, kde leží Amálka,
prichádzajú dvakrát do týždňa, aby jej a ďalším
chorým deťom pomohli na chvíľu zabudnúť na
ich trápenia spojené s chorobou i pobytom v nemocnici, a vyčarili im úsmev na tvári.
Aj vy môžete pomôcť deťom, ako je Amálka.
Prispejte, prosím, akoukoľvek sumou online na
www.cervenynos.sk alebo priamo na účet
SK11 1100 0000 0026 2886 2684 a pomôžete
tak vrátiť úsmev na tvár tým, ktorí to teraz najviac potrebujú. ĎAKUJEME!

SLUŽBY

POPRADSKO
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Potrebujete
rehabilitáciu ?
Ste po úraze
alebo operácii ?

Objednávame ihneď !

Pri elektrickej stimulácii svalov sa
dĺžka rekonvalescencie po operáciách
kĺbov a zlomeninách výrazne skracuje.
Bezplatná konzultácia!

0907 381 666

Ludvíka Svobodu 1 , Poprad

SA ZATVÁRAJÚ?

VÝMENA

42-0004

(budova Telekomunikácii)

MEDIA

SERVIS OKIEN A VÝMENA TESNENIA

kovoobrábanie | IT priemysel | programovanie | testovanie

S NOVÝM TESNENÍM UŠETRÍTE AŽ 25% TEPLA
♦

OKNO
♦TESNENIE
KVALITANA
ZAKAŽDÉ
ROZUMNÚ
CENU

♦

♦ NASTAVENIE A PREMAZANIE

♦

Od samotného
návrhu
až po
konečný produkt

♦ PLASTOVÉ AJ EUROOKNÁ
OBHLIADKA A PRÍCHODNÉ ZDARMA

KONTAKT

Viac info a objednávky:
tel.: 0902 111 773

99-150
61_0060

99-010

Pavol Juščák
Hrabušice 32

Výročia a udalosti
V Bratislave sa uskutočnil nepovolený študentský pochod za lepšie podmienky v školstve

16. novembra 1989

www.oknorenova.sk
Pavol Juščák

Teslova 2, Košice
0911 150 171  info@itkap.sk

37-139

ROSIA SA VÁM OKNÁ? FUČIA?

Blue City Center

www.emscenter.sk

AŠE OKNO SA ROSÍ, FUČÍ CEZ NEHO, ZLE SA ZATVÁRA?

PP21-45 strana-
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Bezpečná jazda v hmle
Ak sa viditeľnosť v hmle zhoršuje, zapnite tlmené svetlo a hmlové
svetlá. Znížte svoju rýchlosť a vyhýbajte sa predbiehaniu. Nechajte si
dostatočný reakčný čas na núdzové
brzdenie zachovaním bezpečnej
vzdialenosti od vozidla pred vami.
Jazdenie v hmle je nebezpečné,
preto radšej spomaľte, zbytočne nepredbiehajte a neriskujte. Pravidelne
kontrolujte svoju rýchlosť, pretože
práve hmla spomaľuje reflexy a vy tak
musíte myslieť dostatočne vpred. Zaujímavosťou je, že práve jazda v hmle nám
navodzuje pocity, že ideme pomaly a
mnohí tak zrýchlia. Dajte si na to pozor
a radšej choďte podľa predpisov.
Pokiaľ sa neodvážite pokračovať v
ceste, prípadne narazíte na nejakú poruchu a ste nútení zastaviť, urobte tak
mimo cesty. Radšej nájdite miesto celkom mimo – odpočívadlo, parkovisko,
čerpacia stanica, bočná cesta. Pokiaľ
zastavíte na krajnici, alebo nebodaj
rovno na ceste, riskujete zrážku s idúcim vozidlom, ktoré vás môže uvidieť
neskoro.
Vo všeobecnosti pri jazde v hmle
platí – myslite na bezpečnosť. Podmienkou na rozpoznanie akýchkoľvek
prekážok je dostatočný svetelný kontrast medzi pozorovaným predmetom a
okolím. A čím je hmla hustejšia, tým je
tento kontrast menší. To výrazným spôsobom zhoršuje odhad vzdialenosti. Aj

preto musíme v hmle spomaliť a počítať
s tým, že niektoré predmety môžu byť
zrazu bližšie, než sme pôvodne predpokladali. Určite sa nedajte „tlačiť“
rýchlejším vodičom za vami. Jazdite
vždy len tak, aké sú vaše schopnosti, aj
za cenu, že tým vytvoríte kolónu áut za
vami. V tom momente sa totiž stávate
„očami“ celej kolóny a je na vás veľká
zodpovednosť. Ak však cítite, že ste
pod tlakom, na najbližšom možnom
mieste zastavte a umožnite rýchlejším
vodičom dostať sa pred vás. Akékoľvek
predchádzanie v hmle je totiž veľmi
nebezpečným manévrom a je dokázané, že pri dlhšej jazde za pomalším autom a nemožnosti ho predbehnúť sa v
rýchlejšie jazdiacich vodičoch hromadí
napätie a stres, ktoré môžu vyústiť ku
skratovému konaniu a nebezpečnému
predchádzaniu, na ktoré môžete v konečnom dôsledku doplatiť aj vy.

» red

zdroj: Internet

TATRAMAT QUASAR a.s.

www.tq.sk

HĽADÁME
DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO POMERU

Zaoberáme sa výrobou
hliníkových odliatkov pre
b;Ѵolm-;fCumy je
rovh|mি} Vám prijat;km࣐
podmienky a istotu práce.

ivotorbv-৴b-7ov}
m--7resu tq@tq.sk
alebo

Tatramat Quasar a.s.
Hlavná 51, 059 51
Popr-7ŊMatejovce
tel.: 052 71 27 300

Operátor výroby mechanicke opracovanie
Vzdelanie minimálne SOU, SOŠ
Vhodné aj pre ženy
- základná zložka mzdy od 3,82 EUR/hod. brutto
+ príplatky a prémie od 0,8 - 1,1 EUR/hod.

OBSLUHA vysokotlakých liacích strojov,
operátor výroby
Vzdelanie minimálne absolventov SOŠ resp.
(SOU) bez maturity technického zamerania.
- základná zložka mzdy 3,82 EUR/hod. brutto
+ príplatky a prémie od 1,5 EUR/hod.

Platové podmienky sú stanovené podla Vašej zručnosti a šikovnosti. Prax v obore výhodou.
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AŽ TOĽKO ZA TAK MÁLO!

1000 €
MÔŽETE MAŤ AJ VY

Iba za

mesačne.

• bez poplatkov
• máme pre vás pôžičky až do výšky 30 000 €
Viac informácií o podmienkach na www.raiffeisen.sk/pozicka
Príklad výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov Parádnej pôžičky (RPMN): celková výška pôžičky: 1 000 EUR,
výška mesačnej splátky: 15,00 EUR (výška poslednej splátky pôžičky je 13,15 EUR), poplatok za poskytnutie: 0 EUR,
počet splátok 96, doba splatnosti 8 rokov (lehota splatnosti je kratšia ako požadovaná z dôvodu, že pre výpočet
RPMN bol použitý dodatočný zákonný predpoklad). Štandardná úroková sadzba: 9,53 % p. a. (xná),
RPMN: 10,11 %, celková čiastka ktorú zaplatíte: 1 423,15 EUR.
Pre všetky príklady platí, že pri výpočte úrokov vychádzame zo skutočného počtu dní
v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní.

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk
32-0159

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku – Raiffeisen banka

15 €

RB_inzercia_1000za15_207x277_1121.indd 1

08/11/2021 10:36
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od pondelka 15. 11.

Supercena

U nás si nemusíte
vyberať medzi

čerstvosťou,
kvalitou a cenou.

500 g balenie

79

3

500 g
balenie

(1 kg = 7,58)

Čučoriedky

cena za 100 g

-40%
1.99

cena za 1 kg

-32%

19

Losos
• fileta s kožou

1

5.59
Kuracie
prsné rezne

125 g

79

3

-31%
1.29**

89

0

(100 g = 0,71)

Bryndza

270 g

700 g

4

59

Nutella

(1 kg = 6,56)

-20%

100 g

470 g

-33%

-30%

1.49*

3.99*

2

99

0
Vrchár

• plátky
• rôzne druhy

79
(1 kg = 5,94)

2.49

99

1

(1 kg = 7,37)

Mangalica
klobása

Ščipák
humenský

Ponuka tovaru platí od 15. 11. do 21. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.
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* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
**Zľava určená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien dňa 2. 11. 2021.

ZAMESTNANIE

POPRADSKO

od pondelka

9

15. novembra

160 g

-42%
125 g

180 g

-48%

-34%

1.25

0

• tavený syr
• rôzne druhy

99

1

0.99

65

Karička

3.49*

65

0

(100 g = 0,52)

(100 g = 1,91/
1,78/PP)

Tuniak

• rôzne druhy

(100 g = 0,36)

Cottage Cheese
• rôzne druhy

250 g

-25%
1.19
Ruské/Čertovské
Duo vajce

89

0

(1 kg = 3,56)

0,5 l

-45%

1 kg

1.19*

65

0

(1 l = 1,30)

Budvar

• svetlý ležiak

99

1

Kyslá smotana
• 16 % tuku

2,25 l

-40%
1.49*

200 g

4

99
(100 g = 2,50)

89

0

(1 l = 0,40)

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.

Ponuka tovaru platí od 15. 11. do 21. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.
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Milka Adventný kalendár

Coca Cola/
Coca Cola Zero/
Sprite/Fanta

ŠKOLOVEDA / SLUŽBY

10

Potrebujeme reformu
školstva, nie marketing

07 REALITY / iné
»Hľadám
do prenájmu
02 AUTO-MOTO
/ iné
garáž v Kežmarku 0915
» Kúpim JAWU alebo Cz
207 422

175,250,350 aj nepojazdné.0949505827
08 STAVBA

»Kúpim
07 REALITYhaki
/ inélešenie,
0908 532 682

» Kúpim byt v PP alebo
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
vo
Svite, tel.
Kontakt:
0918
185 032
»Kúpim
KRÁLIČIE KOŽE,

kozie.
ovčie. líšky...
16 ZOZNAMKA
0905 350 531
»»Kúpim
Rozvedená,
vzhľadná
jelenie
paro168/73,
nekonfliktnej
žie za najlepšiu cenu!
povahy
0944 132 rada
200 spozná
inteligentného
muža
11 HOBBY
A ŠPORT
vo
veku 59
- 65 rokov
so
záujmom
o prírodu,
»KÚPIM
STARŠIU
VZDUturistiku,
kultúru.SLA-K
CHOVKU VZ-35,47,
0908269416
VIA 0910 419 469

ČÍSLA RUBRÍK
auto-moto/predaj
auto-moto/iné
byty/predaj
byty/prenájom
domy/predaj
pozemky/predaj
reality/iné
stavba
domácnosť
záhrada a zverinec
hobby a šport
deťom
rôzne/predaj
rôzne/iné
hľadám prácu
zoznamka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Minister školstva Gröhling prezentuje
reformu, ktorá má školy preniesť do 21.
storočia. Takmer v strede svojho mandátu. Asi má plné ruky práce s propagáciou
vakcinácie. Učitelia vedia, že takto načasovaná reforma môže skončiť tak, že ďalší minister = nová „reforma“.

Kompletné služby

v STAVEBNÍCTVE

Byrokracia sa neeliminuje tak, že sa
zrušia tri dokumenty a pridá sa päť ďalších. Treba nastaviť dokumentáciu tak, aby
učitelia nerobili úradníkov. Ich náplňou je
výchovno-vzdelávací proces, nie vyrábanie
štatistík a archivácia lajstier. Nech sa posilní
a riadne zaplatí ekonomický úsek škôl, ktorý má v náplni úradnícke práce.
Pomoc deťom, inklúzia? Toto všetko zaZ tém reformy má ísť o zmenu obsahu
vzdelávania, rozvíjanie kritického mysle- viesť až po tom, keď školy budú pripravené.
nia, dotáciu na vzdelávanie učiteľov, digi- Psychológ, špeciálny pedagóg, asistenti už
talizáciu, pomoc deťom s poruchami uče- dávno mali byť na každej škole so zdravotne
nia, stanovenie maximálneho počtu detí v znevýhodnenými žiakmi. Nesmie sa však
školských kluboch, znižovanie byrokracie a zabudnúť ani na deti bez diagnóz, tiež popod. Vyznieva to dobre. Ale skutočná refor- trebujú pozornosť.
ma sa začína inak.
V súvislosti s „reformou“ je hlúpy záAk chceme zmeniť školy, treba do nich mer zvyšovania počtov žiakov v triedach.
investovať! Aby sme motivovali kvalitných V čase, keď sa zvýrazňuje individuálny
učiteľov, ktorí si nemôžu dovoliť pracovať v prístup! Reformou by bolo 15 - 18 žiakov v
škole. Aby školy disponovali aspoň štandard- triede. A nebude treba ani asistentov. Nehoným vybavením. Digitalizácia bez peňazí? V voriac o tom, ako sa zvýši kvalita.
Prečo stále nie je súčasťou vysokoškolčasoch, keď počítače na školách sú zastarané? A napojené na nekvalitný štátny internet? ského štúdia v rámci didaktiky špeciálna
Treba zmeniť voľby riaditeľov škôl a pedagogika? Prečo stále neexistuje odbor
stanoviť jednoznačné pravidlá na riadenie pedagogický asistent? To naozaj stačí len
škôl. Aby po rôznych známostiach nevyhrá- maturita? Odborné vzdelanie je základným
Nosnice
Morky
Húsatá
predpokladom.
vali
nekvalitní kandidáti.
A potom neriadili
Nie, takto sa reforma nerobí. Predstavil
školu
ako
diktatúru,
ktorá
postihuje
všetBrojlery Káčatá Husokačky
sa iba marketing. Na druhej strane pochykých s iným názorom.
Objednávky:
Zámer
zmeniť obsah vzdelávania je bujem, že minister bez pedagogickej gra0902 466
0902
606
436 0902
692 290
dokáže pochopiť skutočné potreby
správny.
To tu448
malo byť
dávno.
Stanoviť
ne- motnosti
vyhnutné poznatky a kompetencie využí- škôl, učiteľov, žiakov i rodičov.
vať naučené vedomosti. Básniť o odstránení
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
memorovania je málo.
pedagóg

Prestavby bytových jadier
Rekonštrukcie objektov, domov, garáží, ...
Zatepľovanie objektov
Murárske, tesárske, kamenárske a iné práce
Servis domácností

Chcete chovať hydinu?

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVé OKNá A DVERE

stavbar.poprad@gmail.com

DREVENé A HLINíKOVé
OKNá

- EXTERIéROVé žALÚZIE, ROLETY

0905 512 894

Výročia a udalosti
bola ustanovená prvá česko-slovenská vláda tzv. všenárodnej koalície a Tomáš Garrigue Masaryk bol zvolený za prezidenta

14. novembra 1918

SERVIS A OPRAVA OKIEN

- PREDAJ PARAPETNýCH DOSIEK
- ZASKLIEVANIE BALKóNOV
- SIETE PROTI HMYZU, žALÚZIE

- GARážOVé BRáNY

ZĽAVA -45%
Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169

83-0011

Občianska
riadková
Občianska
inzercia
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS
na číslo
číslo
Pošlite
SMS na
8866
8866 vv tvare:
tvare:
RP medzera PP medzera
RP medzera PP medzera
Číslo rubriky medzera Text
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu

Výročia a udalosti
prvé farebné vysielanie Česko-slovenskej
televízie

14. februára 1970

inzerátu

Príklad:
Príklad:
RP PP 12 Predám kočík,
RP
PP 654
12 Predám
0987
321 kočík,

0987 654 321

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu
a jeho
cenu,
Spätnou
SMS vám
potvrdíme
ktorú
vyúčtuje
vášcenu,
moprijatievám
inzerátu
a jeho
bilný
Cena jeváš
0,60
ktorú operátor.
vám vyúčtuje
mo-€
s DPHoperátor.
za každých
začatých
bilný
Cena
je 0,6030€
vášho
inzerátu
sznakov
DPH zatextu
každých
začatých
30
vrátane
medzier.
Nič iné
neúčznakov textu
vášho
inzerátu
tujeme.
Upozornenie!
vrátane medzier.
Nič inéSlužba
neúčnefunguje
u operátora 4ka.
tujeme.
Upozornenie!
Služba
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
nefunguje
u operátora
4ka.sms
týždňov, pošlite
rovnakú
TIP
1: Ak chcete
inzeráttýždňoch
na viac
toľkokrát,
v koľkých
týždňov,
pošlite rovnakú sms
chcete inzerovať.
toľkokrát,
koľkých
týždňoch
TIP 2: Ak vchcete
inzerát
uvechcete
rejniť vinzerovať.
ľubovoľných iných naTIP
2:
Ak
chcete
inzerát
šich novinách, PP zameňteuveza
rejniť
v ľubovoľných
iných naskratku
novín, ktorú nájdete
na
šich
novinách,
PP zameňte
za
druhej
strane vľavo
dolu. Službu PlatbaMobilom.sk
technicskratku
novín, ktorú nájdete
na
ky zabezpečuje
ELET,dolu.
s.r.o. Služdruhej
strane vľavo
79-164

bu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Zdravý spánok radšej v súlade s prírodou
ka lekárska, valeriána lekárska, mäta
prieporná, ale aj ľubovník bodkovaný,
chmeľ či levanduľa.

Problémami so spánkom trpí čoraz
viac ľudí. Dôvodom toho nárastu sú stresy, ktoré čoraz viac ľudí nedokáže dostať
z hlavy ani vo večerných hodinách, keď
by už hlava mala odpočívať.

CBD ako prírodná cesta k rovnováhe

Nebezpečenstvo závislosti
Nedostatok spánku vedie k vytvoreniu
bludného kruhu, v ktorom večer nevieme
zaspať, ráno sa budíme unavení a telu
neustále chýba regenerácia, bez ktorej
sa zvyšuje riziko viacerých chronických
ochorení. Práve preto sa čoraz viac ľudí –
najmä vo vyššom veku – rozhodne riešiť
problémy so spánkom pomocou rôznych
syntetických tabletiek.
Foto: Canva.com

Tabletky na spánok fungujú u mnohých
ľudí, ale najmä krátkodobo. Ich hlavným
rizikom je vznik závislosti – mozog celkom stratí schopnosť navodiť si pohodu
potrebnú pre spánok a bez tabletiek je
spánok celkom nemožný. Iné skupiny
liekov pôsobia utlmujúco a hrozí pri nich
predávkovanie. Existujú aj tabletky bez
týchto dvoch hlavných rizík, ale tak ako
väčšina liekov, hrozia pri nich nežiadúce
bočné efekty: brnenie v rukách a nohách,
nechutenstvo, zápcha či hnačka, točenie
či bolesti hlavy – je ich celý rad a sú veľmi
individuálne.

chronické, skôr než siahnete k akýmkoľvek tabletkám, mali by ste urobiť maximum pre fungovanie v zdravom režime:
dve až tri hodiny pred spánkom mať kľud,
nesledovať elektronické prístroje (hlavne
mobily), nejesť alebo ak jesť, tak len ľahké jedlá bez zbytočného cukru a tuku, cez
deň mať aspoň hodinu pohybu – ideálne
na čerstvom vzduchu a pred spánkom
mať svoj ukľudňujúci rituál – napríklad
čítanie knihy.

Okrem týchto psychohygienických
zvykov sa mnohým ľuďom osvedčilo piť
bylinkové čaje – ale treba vedieť aké.
Pokiaľ sú vaše problémy so spánkom Osvedčený relaxačný účinok má medovZdravý život a čaje

CBDexpert

V poslednej dobe čoraz viac ľudí vyskúšalo na podporu rýchlejšieho a kvalitnejšieho spánku CBD. Laické reakcie sú pozitívne. A tie potvrdzujú aj vedecké štúdie.
CBD nie je liek, je to prírodná látka, ktorá
je pochádza z konopy siatej a poznali ju
prastarí predkovia vo všetkých častiach
zeme. Funguje tak, že stimuluje receptory endokanabinoidného systému v tele
a ten pomáha hľadať rovnováhu v mnohých procesoch organizmu. Podľa štúdie
vedcov z Univerzity v Colorade v časopise Permanente Journal z roku 2019 sa po
mesiaci užívania CBD prejavilo zlepšenie
u 66% pacientov trpiacich nespavosťou.
Obdobné výsledky majú aj viaceré menšie štúdie, avšak presný rozsah a očakávané účinky nie sú zmapované natoľko,
aby existovalo niečo ako záruka. Dôležité
je vždy dávkovanie a to si musí nájsť každý individuálne. Štúdie sa však zhodujú
v tom, že u pacientov užívajúcich CBD sa
neprejavili žiadne vedľajšie účinky.
Tak ako pri čajoch, aj pri CBD však platí, že žiaden prípravok nedokáže plne nahradiť efekt zdravotného životného štýlu
a preto každému, odporúčame, aby pracoval najmä na odstránení dôvodov, pre
ktoré sa mu nedarí ľahko zaspať.
» red.
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5% CBD olej

0

31,5

EUR

10% CBD olej
,9EU0R

45

20% CBD olej
0

63,0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

www.cbdexpert.sk
sledujte nás aj na facebooku:
www.facebook.com/cbdexpert.sk

alebo kúpiť v predajniach:
 Predajňa OVČÍ SYR A SUDOVÉ VÍNO, Dostojevského
4532/63 Polyfunkčný dom za
Výkrikom, Poprad
 Martina Slivková, Záhradná 74/2, Hozelec mobil:
0915/646494
 FITNESKA, Nám. sv. Egídia
(Budova Fertexu) Poprad

33-0096

POPRADSKO

BÝVANIE, SLUŽBY

12

Dôležité
telefónne čísla

Najčítanejšie regionálne noviny

Záchranná lekárska služba

Požiarna služba

Polícia

Tiesňové telefónne číslo

155

150

158

112

k
kúpeľňové
ú
šštúdio
t

plyn, voda
kúrenie

k
krby
pece
p

čerpacia
technika

150 x 70 cm
168 €

120,90 €
1
Nohy EXCLUSIV k vani
AKCIA

MIRAD
JE V KÚPEĽNI
AKO DOMA

160 x 70 cm

VAŇA CLASSIC PRO
AKCIA

176,40 €

170 x 70 cm

27,36 €

13,90 €

192 €

138,80 €
Sprchová batéria
D-CORE KLUDI
150 mm
AKCIA
114,74 €

91,90 €

GEBERIT SMYLE
Štíhle tvary,
maximálna funkčnosť

Sprchová batéria
D-TAIL KLUDI
150 mm
AKCIA
119,80 €

95,95 €

Sprchové dvere
TIME - Bestline do niky
• inštalačný rozmer 910 - 940 mm
• dvojkrídlové lietacie dvere
s otváraním dnu aj von
• sklo 6 mm s Bestglass
úpravou
• zdvíhacie pánty
a nastaviteľné stenové
profily vo farbe chróm

399 €

159 €

Hraničná 5300, Poprad I Bardejovská 23, Prešov

PP21-45 strana-

www.mirad.sk

12

Uvedené ceny s DPH. Platí do vypredania zásob. IIustračné foto.

126,80 €

SLUŽBY
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33-0087

POPRADSKO
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Mal ranu ako býk. Teraz ju v Gobola Gyme učí rozdávať iných
K boxu ho priviedol kamarát a rýchlo zistil, že naň má talent. Absolvoval zhruba 140 zápasov a vyše stovku
vyhral. Skvele rozbehnutú kariéru vymenil za starostlivosť o rodinu, no keď mu to situácia umožnila, k svojej
športovej láske sa vrátil. Má svoj Gobola Gym a skúsenosti odovzdáva ďalej... Marek Rigó „Gobola“ Bombilaj.

...nebol výnimkou
■ Veľa detí uprednostňuje futbal, či hokej. Čo vás
priviedlo k boxu?
Aj ja som začínal s futbalom. Keď ma ale niekto sfauloval, pobil som sa. Vtedy ma oslovil kamarát s tým, aby
som šiel na box. Tam keď niekoho zbiješ, ešte ťa za to
aj pochvália (smiech).
Vyrastal som na akčných filmoch, obdivoval Rockyho
aj Tysona, box sa mi veľmi páčil. Mal som to v sebe.
■ Čím si vás box získal?
Vďačím mu za mnohé. Tréner Martin Straszer mal na
mňa veľký vplyv, výsledky odo mňa očakával všade.
Povedal: „Ak sa nebudeš učiť dobre v škole, vyhodím
ťa z tréningu.“
Box naučí nielen rany rozdávať, ale ich aj prijímať.
Mňa navyše naučil disciplíne, pokore a rešpektu.
Do života mi dal veľmi veľa.

tvrdšie, aby som svojmu premožiteľovi dokázal, že
som lepší. Keď to vyšlo, potvrdilo sa mi, že na každého
chlapa je chlap.
■ Nie každý sa k tomu ale dokáže postaviť práve
takto?
Áno, sú aj takí. Ale práve v tom je krása športu. Naučí aj prehrávať, učí pokore, stavia nové výzvy. Uznanie toho, že niekto je lepší, otvára nové možnosti
napredovania. Ako sa hovorí, ťažko na cvičisku, ľahko
na bojisku.
Box je náročný fyzicky aj psychicky. Neustále núti
k zlepšovaniu. Aj keď sa to nezdá, sila je v boxe na
poslednom mieste. Hlavná je hlava, rýchlosť, reflexy,
či koordinácia.

■ Častokrát sa dieťa nadchne, rodičia mu nakúpia
všetko potrebné a o pár týždňov ho to prestane baviť. U vás to zjavne neplatilo.
Mňa to bavilo od začiatku. Navyše, bol som v tom dobrý. Začínal som ako 12-13-ročný, v hlave som to mal
usporiadané a na tréningy som sa tešil.
Box je všestranný šport. Kto ho zvládne , zvládne aj iné
športy. Je totiž o koordinácii, reflexe, technike, rýchlosti, sile, no aj o gymnastike.
■ S boxom ste začínali neskôr, ako mnohí iní. Bolo
to náročné?
Začiatky boli ťažké, dôležité bolo naučiť sa technike.
Keď sa mi to podarilo, aj vďaka talentu som dobehol aj
tých, ktorí trénovali už rok.
Po mesiaci som štartoval a uspel v zápase na majstrovstvách Bratislavy. Na majstrovstvách Slovenska
v mladšom doraste som skončil tretí, po roku a pol som
už bol v reprezentácii.

...talent verzus odhodlanie
■ Je talent tým rozhodujúcim?
Talent urobí veľa, dáva výhodu. No aj tí, čo ho nemajú,
sa môžu vypracovať. Chce to ale mnoho odhodlania
a disciplíny.
Obe cesty majú svoje úskalia. Tí s talentom si to podvedome uľahčujú, tých, ktorí ho nahrádzajú, to prestáva
často baviť.
■ Takže ak v sebe necítim talent alebo odhodlanie,
nemám ani začínať?
Vôbec nie. Box nie je len o boji v ringu, mnohí do neho
ani vstúpiť nechcú a ja ich nenútim. Boxom naberajú
kondíciu, zabúdajú na starosti, čistia si hlavu. Hlavné
je zatrénovať si a ísť spokojný domov. To ma na práci
s nimi napĺňa.
Samozrejme, sú aj takí, ktorí túžia po konfrontácii.
Tí majú špeciálne tréningy.
■ Je nejaký vekový limit, kedy sa do toho pustiť?
Žiaden nie je. Jediným limitom je miera záťaže.

...prehry motiváciou
■ Za svoju kariéru ste pozbierali slušnú zbierku trofejí. Ktoré si ceníte najviac?
Sedemkrát som sa stal majstrom Slovenska v rôznych
vekových kategóriách, dvakrát som triumfoval na Turnaji olympijských nádejí a štartoval som aj na majstrovstvách sveta.
Absolvoval som množstvo zápasov, každý ma posunul
ďalej. A najmä prehry. Po každej som začal makať ešte

a keďže sú spokojní zákazníci, spokojný som aj ja.
■ Čo vlastne znamená Gobola v názve vášho gymu?
Je to už niečo ako rodinná tradícia. Môj dedo robil na
družstve a venoval sa plemenu býkov, ktoré tuším v
maďarčine malo práve takéto meno. Starý otec bol tvrďák, ktorý sa neraz pobil a tak mu prischla prezývka
po ňom. Zdedil ju aj otec a keďže sa aj mne v ringu podarila kde tu rana, ako keď kopne býk (smiech), začali
tak volať aj mňa.
■ Okrem boxu sa však v gyme venujete aj iným športom. Čo vás k tomu priviedlo?
Len boxom by sme to neutiahli. Pribúda množstvo
nových športov, ľudia ich chcú skúsiť a my o nich nechceme prísť. Načo niekoho učiť boxovať a potom, keď
zatúži po inom bojovom umení, odíde do iného gymu?
K boxu tak postupne pribúdali zápasenie, o ktoré sa
stará 13-násobný majster SR Thomas Redento, brazilské jiu-jitsu, ktoré trénuje držiteľ čierneho pásu a street
kickbox. Všetky sú skvelou prípravou na MMA. Venujeme sa však aj detskej gymnastike, kondičným kruhovým tréningom a tabate, máme barbera a čoskoro by
mal pribudnúť aj jumping na trampolínach.

...turnaje i celebrity

■ Ešte sa venujete boxu aj súťažne, alebo ste presedlali už len na trénovanie?
V ringu v súťažnom zápase som nestál už 17 rokov. Ale
práve mám šancu na malý návrat, dostal som ponuku na profesionálny zápas. Bola by to pre mňa bodka,
ktorú som neurobil. Aj chalani v gyme ma hecujú.
Mám tri mesiace na prípravu, viem, že roky neoklamem a som zvedavý, ako mi to pôjde.

...prednosť dostala rodina
■ Mali ste sľubne rozbehnutú kariéru. Prečo ste
s ňou skončili už tak skoro?
Priateľka otehotnela ešte počas vysokej školy a boxom
by som rodinu neuživil. Narodil sa mi syn Mareček
a box musel ísť bokom. Mojou rozlúčkou s ním bol
na dlhšie trénerský kurz.
Boxu som sa nevenoval 7 až 8 rokov. Mal som 2 aj 3
roboty súčasne, aby sme to utiahli. Neskôr som ale založil stavebnú firmu, do zamestnania šla aj manželka
a mohol som sa k boxu vrátiť. Najskôr som pomáhal
môjmu bývalému trénerovi s deťmi a od toho som sa
dostal k snu o vlastnom gyme.

...splnený sen
■ Zrealizovať takýto nápad ale asi nie je úplne jednoduché...
Veru, dalo to zabrať. Našiel som priestor, ktorý som aj
vďaka pomoci môjho brata a kamarátov prerobil do
želanej podoby. Zabrať dali rôzne úradné návštevy od
sociálky, cez inšpektorát práce až po hygienu s pripomienkami, ktoré bolo nutné zapracovať. Začiatky neboli jednoduché. Keď si už ľudia našli cestu, pribrzdila
ich pandémia. Opäť sa k nám ale vrátili a som im za to
nesmierne vďačný. Napredujeme, náš tím sa rozrastá
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■ Zdalo sa vám, že toho máte málo, keď ste začali
robiť aj turnaje?
Veru, pustili sme sa aj do turnajov. Chceli sme ich robiť
u nás v gyme, bohužiaľ, pandémia výrazne zasiahla.
Nedávno sme však usporiadali jeden v Ateliéri Babylon. V konfrontácii s bojovníkmi aj zo zahraničia
sa našim zverencom darilo, z ôsmich zápasov uspeli
v siedmich. Navyše, urobila sa aj zbierka na rehabilitácie pre choré deti. Ak sa situácia nezhorší, koncom
roka chceme urobiť ďalší.
■ Medzi fotkami na vašich stránkach sme našli aj viacero známych tvárí. Aj oni k vám chodia trénovať?
Je to tak. Sú medzi nimi osobnosti ako Rytmus a Erik
Tresor, ktorého som viedol aj v jeho prvom boxerskom
zápase. Ten vyhral, takže som rád aj za neho.

...život a šport k sebe patria
■ Ak by som sa chcel pridať, je nejaké obmedzenie?
Nie, vítaní sú všetci. Hlavné je to na úvod „neprepáliť“.
Treba tomu dá mesiac-dva a až potom skúšať vyššiu
záťaž. V gyme trénujeme s deťmi už od šiestich rokov,
horná veková hranica neexistuje. Kto si trúfa, môže
prísť. Kto sa chce zapojiť aj do súbojov, dáme mu možnosť, kto nie, má dosť možností ako sa u nás odreagovať.
■ Športu sa venujete prakticky celý život. Čo by ste
odkázali tým, ktorí sa nevedia k pohybu odhodlať?
Život a šport patria neodmysliteľne k sebe. Ak sa človek nehýbe, koleduje si o zdravotné problémy. Každému len pomôže, ak si nájde na seba aspoň hodinku.
Pre dobrý pocit je to mimoriadne dôležité. Športovať
» Autor: Martin Panák
jednoducho treba.

Marek Rigó „Gobola“ Bombilaj (37 rokov)
GOBOLA GYM Bratislava
Úspechy:
■ 7x majster Slovenska
■ 2x víťaz Turnaja olympijských nádejí
■ účastník majstrovstiev sveta
■ víťaz viacerých domácich i zahraničných podujatí
■ v ringu absolvoval zhruba 140 zápasov, z ktorých vyše
stovku vyhral

ZAMESTNANIE, SLUŽBY

POPRADSKO
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BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

88-0037

0950 266 604

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

0800 500 091

+420 702 193 121

Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 16. novembra 2021
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85_0655

66-0227

VIAC INFO
NA TEL. ČÍSLACH:

ZDRAVIE / SLUŽBY
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Najčítanejšie regionálne noviny
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ZÁRUKA

47-001

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

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

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

0800 162 162

52-0065
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• súrne hľadáme mužov-opatrovateľov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

PNEUMATIKY
UMATIKY


       
   

CEZ
Z

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní

+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!

 740 €
40 €
 

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

       

37-140



37-143

640 €
 4,20 € 
 

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

www.aiw.sk
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0800 24 24 44
a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk
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