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Týždenne do 42 810 domácností

Blíži sa advent,
ale nič tomu nenapovedá

Pre veriacich je obdobie adventnu
akýmsi očakávaním vstupu do nového
cirkevného roka a pre materiálne zmýšľajúcich by mohol mať Advent tiež veľmi veľký odkaz. O dobre ako takom a o
túžbe byť lepším človekom.
Žijeme už druhý rok v atmosfére
strachu, obáv, chorobnosti. Ale aj
uprostred strachu, nenávisti, zla, agresivity. Ono to jedno s druhým tak nejak
súvisí. Niekto rieši obavy a strach snahou o poznanie, iný sa im bráni silou.
Oba spôsoby sú ľudské, mali by byť
chápané a pochopené. Najhoršie na
všetkom je, že čoraz viac sa zdá jasné, že
vládnucim politikom doslova záleží na
tom, aby sme žili v strachu a v obavách.
Médiá hlavného prúdu nerobia nič iné,
iba šíria informácie o katastrofe, nechutne emotívne zafarbené do farieb smrti a
beznádeje, zla a nenávosti.
Advent by nám mohol pomôcť.

Nám, ktorým, zjavne nikto pomôcť
nechce. Advent by nás mohol nasmerovať viac k pokoju, k tichu, k uvažovaniu,
ak nie hneď k rozjímaniu a hlavne k dobru. K myšlienkam na dobro. Mal by nás
na čas zbaviť nenávisti, zla, počas Adventu by sme mali pochopiť, žťe nielen
my (ja) tu žijeme, že sú tu pri níás aj iní,
ktorí tiež chvcú žiť a dožiť sa. Vianoc, jari
2022, vnúčat, ako kto. Skúsme do sveta
kričať menej toho nášho JA. Prosím. A
dávajme najavo viac MY. Lebo ak to nedokážeme, zvíťazia ONI. Je to náramne
jednoduchá matematika.Kde sa dvaja
bijú, tretí vyhráva. A ten tretí – moc, potrebuje vyhrávať priam existenčne.
Takže, blíži sa advent a ten nám
priam ponúka, aby sme prestali útočiť
sami na seba. Ľudia na ľudí. Občania na
ob čanov. Materiálne založení občania môžu skúsiť
zmier a veriaci zas nastoliť
vládu mieru a pokoja vo
svojich vnútrach. Bol by to
fajn Advent, verte mi.
Všetko
dobré
vám želá

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ponuka služieb:
- Napíšem darovaciu zmluvu, kúpnu zmluvu,
k nehnuteľnostiam, návrhy na vklad
- nájomnú zmluvu /k bytu a pod./
- zriadenie práva dožitia, vecného bremena
užívania, prechodu,a pod.
- napíšem zmluvu o vyporiadaní podielového
spoluvlastníctva nehnuteľností
- žiadosť o vyporiadanie členského podielu
v poľnohospodárskych družstvách
- pomôžem vybaviť stavebné povolenie

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Tel.: 0949 582 208, rk.kusenda@gmail.com

75-43

Profesionálne, lacno, expresne. Pricestujem
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Advent sa tento rok podľa dostupných údajov začína v nedeľu 28. novembra. Advent by nás mal meniť a
my by sme mali meniť nastávajúce
obdovie, ktoré trvá až do Vianoc. Mal
a mali.
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www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

07 REALITY7 / iné
reality/iné
08 STAVBA8
stavba
»Kúpim haky lešenie. Tel.:
0908 532 682

DISTRIBÚCIA (42.810 domácností)
párny týždeň: Banka, Beckov,
Brezová pod Bradlom, Bzince pod
Javorinou, Čachtice, Horná Streda,
Kočovce, Lubina, , Myjava, Nové
Mesto nad Váhom, Nová Ves nad
Váhom, Piešťany, Pobedim, Podolie, Považany, Sokolovce, Vrbové.
nepárny týždeň: Banka, Borovce,
Bzince pod Javorinou, Čachtice,
Chtelnica, Dolný Lopašov, Drahovce, Dubovany, Horná Streda,
Krakovany Lubina, Moravany
nad Váhom, Nižná, Nové Mesto
nad Váhom, Ostrov, Malé Orvište, Pečeňady, Piešťany, Pobedím,
Podolie, Považany, Rakovice,
Sokolovce, Stará Turá, Trebatice,
Veselé, Veľké Kostoľany, Veľké
Orvište, Vrbové.

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada,
zverinec
10
»Predám čiste hovädzie
mäso z mladého býčka.
Cena od 6€ za 1kg. Tel.:
0944 544 577

47-113

11 HOBBY
A ŠPORT 11
hobby
a šport
»Kúpim akordeon, heligonku, husle, saxafón. Tel.:
0915 876 860
13 RÔZNE
/ predaj
rôzne
predaj

PALIVOVÉ
DREVO

Nové
Mesto
n/Váhom

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
»Aktívny muž 6r. na dôchodku hľadá štíhlejšiu
ženu do 65r a 160 cm na
známosť a spoločné putovanie, prosím SMS. Tel.: 0911
032 472
»Sympatická 56 r. hľadá
ateľa na zoznámenie. Tel.:
0944 724 181

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

16-01

Tel:0905 267 750 Piešťany

68-77

Piešany

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

Západné Slovensko
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

Chcete si
podať
inzerát?

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

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

1. mája 173/11, Trenčín, IČO: 45 517 959
uverejňuje týmto podľa zákona č.527/2002 Z. z.

Východné Slovensko

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

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE č. DR006/2021
Dátum dražby: 11.01.2022 o 09:30 hod. - Prvé kolo dražby

75-105

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Príklad:
RP PN 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Dražobník GAVILA s. r. o.,

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

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

Miesto konania dražby: Notársky úrad, Brnianska 1J, 911 05 Trenčín,
notár JUDr. Denisa Adamkovičová
Predmet dražby:

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, pre k. ú. Piešťany, obec
Piešťany, okres: Piešťany, zapísané na LV č. 8023, a to: byt č. 9, nachádzajúci sa na 2. poschodí,
vchod č. 55 v bytovom dome súp. č. 55 postavenom na pozemku parciel registra ,,C“ evidované
na katastrálnej mape, parc. č. 3363 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu a na príslušenstve o veľkosti 4133/306896 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4133/306896 na pozemku registra ,,C“ parcelné číslo 3363 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 582 m2 zapísaný na Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor, pre k. ú. Piešťany,
obec Piešťany, okres: Piešťany na LV č. 8396.

Najnižšie podanie 46 000,- EUR. Dražobná zábezpeka 5 000,- EUR
Bližšie informácie o podmienkach účasti na dražbe:

gavila@gavila.sk, www.gavila.sk, kontakt, 0905 476 407, 032/3262 202
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36-0132

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

47-035

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

13

14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné

POLIENKA BUK, HRAB

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
»Kúpim starý Pionier Jawa
05, Jawa 20, Jawa 21,
Mustang, Moped Stadion,
Jawa 90 Simson Enduro
Eelectronic aj pokazené.
Platím ihneď – ponúknite.
Tel.: 0915 215 406

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

SLUŽBY

3

UFM FNBJMQSFEBK!BVUPMJPOTLtXFCXXXBVUPMJPOTL
Výročia a udalosti
v žilinskom kine Grand Bio Univerzal sa konala premiéra prvého slovenského dlhometrážneho hraného ﬁlmu Jánošík bratov Siakeľovcov

21. novembra 1921

Výročia a udalosti
Albert Einstein predložil konečnú verziu gravitačného zákona, známeho ako všeobecná teória relativity

25. novembra 1915

PN21-46_strana-
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Hello Slovaks

Najčítanejšie regionálne noviny

Výročia a udalosti

20. novembra 1945

začiatok norimberského procesu.

0905 746 988
Prevádzky:

ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

63-06

burger, káva má tiež rozličné názvy - Espresso, Ristretto, Lungo alebo Americano. Spomínam, že aj ako deti sme mali
zahraničné jedlá na tanieri - francúzske
zemiaky, španielske vtáčiky, maďarský
Namiesto úloh plníme tasky, rozpo- guľáš alebo ruské vajcia. Jediné, kde si
čet sme nahradili budgetom a schôdzu slovenčina drží svoju slovnú zásobu, sú
meetingom. Zaujímavé sú aj nápisy na nadávky a vulgárne slová. Oproti takým
budovách. Ak hľadáte zubára, tak v Žili- Američanom alebo Nemcom, ktorí pri
ne hľadajte Dental Clinic, vydavateľstvo nadávaní opakujú pár slov, máme celý
má na fasáde domu nápis Publishing ohňostroj vulgárnych výrazov. Stačí sa
House a ak budete hľadať cestovnú pozrieť na internet, kde si ľudia chodia
kanceláriu, tak sa to teraz volá Travel nadávať. A mladí už neplytvajú slovami.
Agency. Aj autá sú pomaľované rôznymi Posielajú si rôzne obrázky a skratky. Veď
nápismi - Rescue, Parcel Service alebo kto by strácal čas. BF vraj znamená priaHome Delivery. To keby ste potrebovali teľ, BFF - najlepší priateľ, DW je drahá
záchranku alebo doručiť balíček. Vyzerá manželka, ale môže byť aj nemaj strach.
to tak, že u nás žije veľa cudzincov, kto- To je riadna úspora slov. Z krčmy stačí
rí si prišli opraviť zuby, alebo si zavolať napísať žene DWDW a je to. Ak si chcete
prvú pomoc. Aj názvy reštaurácii hýria povzdychnúť a použiť meno Božie, tak
anglickými, talianskymi alebo francúz- na to je skratka OMG.
Ak naďabíte na
skymi názvami a niekedy potrebujete
prekladateľa, keď si chcete objednať svetovej počítačojedlo (food). Môj syn má malú reštaurá- vej sieti na nejakú
ciu a zmysel pre humor. Niekedy dáva oázu, kde sa ešte
svojim jedlám zábavné anglické názvy. rozpráva normálnym
Prekladanú kapustu nedávno nazval jazykom a slušne,
Translated Cabbage. Nuž čo, naše deti pošlite mi,
študujú v zahraničí a my, starší, mô- prosím, adžeme cudzie krajiny spoznávať aspoň resu.
takto. Namiesto fašírky si objednáme
» Ján Košturiak

75-49

Chodím po Slovensku a nestačím sa
čudovať. Počúvam čudný jazyk, plný
cudzích slov, ktorému by Ľudovít
Štúr sotva rozumel.

INZERCIA

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO
Pre okresy PN, NM a MY
DOPRAVA ZADARMO

0948 308 448

22 119 0011
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA
AKCIDA
ECEMBER

R–
NOVEMBE 021

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

2

seriózne, kv
alitne,
bez zá

lohy
Nové pomníky - žula, terazzo
doprava ZD ,
ARMA
Krycie dosky, sekanie písma
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
Dlažba, betónové chodníky

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

87-0003

52-0004-99

●
●
●
●
●

16-0039

63-10

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €
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Skúsenosti našich zákazníkov
Sandra (32), Vlčkovce :

V našich článkoch sa snažíme prinášať
Vám poznatky z použitia CBD, pričom
dôraz kladieme na informácie z vedeckých štúdií. Napriek tomu, že problematika pôsobenia CBD je predmetom častého skúmania, vedci prídu prakticky vždy
k záveru, že v oblasti pôsobenia CBD a
vôbec fungovania endokanabinoidného systému v rámci ľudského organizmu, ide o oblasť, ktorá je natoľko široká
a s takým vysokým potenciálom, že si
zaslúži ešte veľa ďalšieho výskumu.
Ďalším veľmi často sa vyskytujúcim
poznatkom je, že pôsobenie CBD – a špecificky dávkovanie – je u každého individuálne a nedá sa spoľahlivo plošne určiť
pre všetkých. Preto je dobré zaujímať sa
nielen o odborné názory a poznatky, ale
pýtať sa na skúsenosti aj bežných používateľov.
Zozbierali sme preto skúsenosti, ktoré Vám možno pomôžu pri rozhodovaní sa či siahnete práve po CBD oleji.
Roman (56), Komárno :
„Mal som problém so spánkom a koncentráciou. Mám povolanie, ktoré si vyžaduje moju 100% koncentrovanosť. Počas
výkonu a vďaka 10% CBD od CBDexpert
sa môžem bez stresu spoľahnúť na svoju
hlavu a v noci spím v kľude bez stresových myšlienok“

„Trápili ma depresijné stavy, na ktoré som
už roky užívala antidepresíva. Keďže som
si uvedomila, že začínam byť závislá, zľakla som sa a suseda mi odporučila vyskúšať
CBD olej. Veľmi som tomu neverila, ale na
moje prekvapenie, som si mohla dovoliť po
pár týždňoch stiahnuť denné dávky antidepresív na minimum. Síce ešte si netrúfam
úplne vysadiť, ale som na dobre ceste. Momentálne užívam 20% CBD olej od CBDexpert.“
Ján (63), Kežmarok :
Foto: Canva

Diana (39), Bratislava :
„Asi každá žena pozná menštruačné bolesti, no tie moje boli takého charakteru,
že ma na dva dni úplne odpísali a musela
som doma ležať v bolestiach. Lieky proti
bolesti zaberali iba na chvíľku. Nechcela
som si navyšovať dávky, aby som nezostala závislá, vyskúšala som rôzne alternatívy ale bez efektu. V novinách som
našla článok o CBD, na základe ktorého
som si objednala a po mesiaci užívania
som mala oveľa ľahší priebeh bez menštruačných bolestí. Na tretí mesiac som
ani netušila že mám menštruáciu, keďže
som bola úplne bez bolestí, CBD užívam
aj naďalej preventívne“

„Objednal som si CBD olej kvôli prevencii
a podpore imunity. Chuť Vášho CBD je stráviteľná, zatiaľ neviem vyjadriť účinok, ale
potešilo ma, že CBD olej máte je v sklenej
fľaške a nie v umelohmotnej.“
Lucia (21), Píla :
„Produkty CBD olejov ma veľmi milo prekvapili. CBD olej som začala užívať kvôli dlhotrvajúcej únave a môžem povedať, že po
pár týždňoch užívania cítim zlepšenie. Odporúčam študentom na lepšiu koncentráciu
pri učení sa“
Ak patríte aj vy k používateľom, ktorí majú
s CBD svoje skúsenosti, prosím podeľte sa
s nami o ne. Zašlite nám e-mail s vašimi poznatkami na mail: mrenova@regionpress.
» red.
sk a radi ich uverejníme.

Výročia a udalosti
Charles Darwin publikoval O pôvode druhov (On the Origin of Species).

Výročia a udalosti
0. ročník udeľovania slovenských filmových cien Slnko v sieti

26. novembra 2003

23. novembra 2004

BLACK

FRIDAY
od 20. do 30. novem bra

CBDexpert

5% CBD olej

24. novembra 1859

Výročia a udalosti

posledný let lietadla Concorde.

PN21-46_strana-
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24

31,50 €

10% CBD olej

20% CBD olej

36,00

50,00

EUR

Výročia a udalosti
Slovenská krajina získala autonómiu v
rámci 2.ČSR

22. novembra 1938

ve ľk é
en
zn iž ov an ie ci

EUR

45,90 €

63,00 €

3% CBD olej

6% CBD olej

21,00

25,00

EUR

EUR

28,80 €

34,80 €

t.sk
exper

cbd
www.

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

33-0097
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od pondelka 22. 11.
U nás si nemusíte

¨ïóúĊàóüàÿİ
ÏĊÒÀúàÿ¨Ùàÿı

10 kg balenie

cena za 1 kg

-48%

Konzumné zemiaky
•
•

19

3

(1 kg = 0,32)

ƏıƒƔ

49

2

Kuracie stehná XXL
•

cena za 1 kg
ėïÿ ¨Ù¨
úȍ¤À Ù
õì¨ÀÒÀú

¸ïà³ïȔ
parenica
•

99

6

Spišské
párky

700 g

3 x 200 g

250 g

600 g

99

99

3

(1 kg = 5,70)

2

89

0

(1 kg = 4,98)

Balkánsky syr
• 47 % tuku

(1 kg = 3,56)

Smotanová
Ùúǿ¨ïÏÏÒóÀÏ

800 g

60 kusov

99

1

99

4

Kyslá smotana
• 20 % tuku

(1 kus = 0,08)
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Vajcia
“M”

(1 kg = 2,49)

poLITICkÁ INZERCIA / SpomíNAmE, SLUŽBY

pIEšťANSko

od pondelka

7

ƝƝıÙàĊ¨Øï

500 g balenie

ƏÏÿóĒ

-52%
ƍıƏƔ

19

1

½¨ïȝĒ
paradajky
¤úÔàĊ©zz=

(1 kg = 2,38)

Jogurtový
nápoj
•

4x2l=8l

1 500 g

-46%
ƏıƔƔľ

ƒƔ

1

69

(1 kg = 1,19)

2

Kofola

(1 l = 0,34)

100 g

-24%
ƋıƑƐľ

49

0
920 g

Vü
•

805 g

29

4

(1 kg = 5,33)

tĒóà ÀÙ

ƐƔ

1

(1 kg = 1,73)

+àï À

200 g

3 x 220 g

•

660 g

•

99

39

0

(100 g = 0,20)

Linecké
ïàęú¨ÏĒ

1

(1 kg = 3,02)

ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

ľJ¤ìàïĀ Ù¨ęÙØÒàà½à¤Ùìï¨¤ÌÙ¨ÙĊēïàÿı
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Smotanový
jogurt
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Ďakujeme, Meky!

„Správy o mojej smrti sú pravdivé,
to by povedal Meky, keby žil,“ píše sa
na sociálnych sieťach speváka, ktorého
zvykli volať jednoducho Meky alebo aj
slovenský Paul McCartney.
Miro Žbirka bol legendou slovenskej
hudobnej scény, viacnásobný Slávik
a víťaz ankety Spevák roka na Slovensku, od roku 2006 člen Siene slávy na
Slovensku, hudobník, ktorého albumy
vydávané od polovice 80. rokov dosahovali niekoľkostotisícové náklady.
Absolvoval množstvo koncertov doma
i v zahraničí.
So zosnulým Miroslavom Žbirkom
sa lúči celé Slovenski i Česko. Nechýba
ani speváčka Marika Gombitová. „Môj
drahý Meky, veľmi mi budeš chýbať. Si
v mojom srdci navždy. S láskou Tvoja
princezná,“ uviedla na sociálnej sieti
Gombitová.
Správa o úmrtí Miroslava Žbirku
zasiahla aj básnika a textára Kamila
Peteraja. „Ako blesk z čistého neba. Vedel som, že Meky má nejaké zdravotné
problémy, ale že koniec môže byť až
taký fatálny, to som netušil,“ uviedol
pre TASR Peteraj.
„Je to pre mňa veľmi ťažká správa,
s Mekym som spolupracoval od jeho

začiatkov,“ spomína Peteraj, ktorý so
Žbirkom spolupracoval už na jeho debutovom albume Doktor sen z roku 1980.
„Mali sme krásnu spoluprácu, mal veľký melodický talent. Samozrejme, bol
vynikajúci spevák a hlavne tomu celému veľmi dobre rozumel,“ uviedol na
adresu slovenského Paula Mccartneyho
textár.
„Dobrý, rovný, rýdzi. Unikátny humor. Otvorenosť a ľudskosť. Veľký pane,
máte môj obdiv a úctu. Ďakujem. Nielen
za inšpiráciu,“ napísal na sociálnej sieti
Instagram český spevák Tomáš Klus.
Posledná rozlúčka s československou hudobnou legendou Mirom Žbirkom, ktorý zomrel v stredu (10. 11.), bude
vo Veľkej obradnej sieni Krematória
Strašnice v Prahe v piatok 19. novembra
o 14.00 h. Prenos z obradu bude zabezpečený prostredníctvom obrazoviek a
priameho vysielania na oficiálnom facebookovom profile Mira Žbirku https://
www.facebook.com/MiroZbirka/.

» red

52-0195

Vo veku 69 rokov zomrel slovenský
spevák a skladateľ žijúci v Prahe, moderátor hudobných podujatí, tvorca,
ale aj propagátor hudby doma a v zahraničí Miroslav „Meky“ Žbirka.
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INZERCIA

Práca na živnosť :
Denná zmena – 6,50€ / hod.
Nočné zmeny, víkendy,
sviatky – 7,50€ / hod.
Trojzmenná prevádzka – 8 hod.
/ zmena ( pondelok – piatok )
Práca na dohodu :
Denná zmena – 4,80€ / hod.
+ zákonné príplatky
Práca je vhodnejšia pre mužov
68-28

0905 746 988
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SBS GUARDING s. r. o.
RTÍLOGUVTÁëPKMQXPCRTGXÁF\M[

X$GEMQXGCQMQNÍ
/\FC€JDTWVVQ
0ÁUVWRKJPGü
uOCTVKPMQVNCTKM@IWCTFKPIUM

36-0002

2

Príjmeme pracovníkov SBS
na objekt v Novom meste nad Váhom

Mzda od 800€/mesiac

0903 405 254 corado@corado.sk
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47-001

19 ROKOV NA TRHU

32-0128

e-mail: velcon@velcon.sk

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA
+420 702 193 121

85_0632

0800 500 091
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