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Odpustiť komusi je oslobodzujúce, 
pretože sa zbavíme veľkého breme-
na, ktoré nás ťažilo a nedovoľovalo 
nám ísť vpred a žiť naplno. Odhod-
lať sa však k tomuto kroku vyžaduje 
nezriedka poriadnu dávku odvahy, 
silnej vôle a častokrát i sebazapre-
nia, pretože potom, ako nám niekto 
ublížil, nami prestupuje hnev, smú-
tok či pocit poníženia.

Ak nám niekto ublíži, ak sa nám 
stane krivda, ak nás zradí niekto, komu 
sme dôverovali, zostáva rana, ktorú 
treba najskôr zahojiť. Aj preto to s od-
púšťaním ani zďaleka nie je také jedno-
duché, akoby sa mohlo zdať a vyžaduje 
to istý čas.

Najskôr si potrebujeme utriediť 
myšlienky, celú situáciu  spracovať, 
precítiť, pochopiť a porozumieť tomu, 
aké pohnútky či pocity viedli druhého 
k tomu, čo urobil, k tomu, čo povedal 
či k tomu, ako sa správal. Možno bude 
osožné si tiež uvedomiť, že každý z nás 

z času na čas svojim konaním niekomu 
ublížil, niekoho sklamal, niekoho sa do-
tkol, že prosto nik z nás nie je dokonalý.

Na druhej strane treba povedať, že 
odpustiť neznamená zabudnúť na bo-
lesť, ktorá nám bola spôsobená a tiež 
že odpustenie nie je schválením toho, 
čo sa stalo. Je to skôr naše rozhodnutie 
povzniesť sa nad celú situáciu. Ak to 
dokážeme, zistíme, že spolu s odpus-
tením sa kamsi vytratili aj naše nega-
tívne emócie, že sa nám dýcha oveľa 
ľahšie, že naše dni sú opäť viac pre-
žiarené slnkom a cítime sa voľnejšími, 
šťastnejšími a slobodnejší-
mi. A za ten pocit to urči-
te stojí. Veď ako povedal 
T. D. Jakes: „Odpustiť 
neznamená oslobodiť 
vinníka. Odpustenie 
oslobodzuje obeť. Je 
to dar, ktorý si dáte 
sami.“

Odpúšťať je oslobodzujúce

» Renáta Kopáčová, redaktorka

4
7

-1
7

9
68

-0
3

6

Tel:0905 267 750 TRENČÍN

MASÁŽE J.V - Trenčín
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 Jilemnického 2 (budova ALFA)       0905 941 770 Jilemnického 2 (budova ALFA)       0905 941 770

• PLASTOVÉ OKNÁ
• SADROKARTÓN
• BYTOVÉ JADRÁ
• REKONŠTRUKCIE BYTOV

0907 29 55 70
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DODANIE DO
15 DNÍ

DODANIE DO
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PALIVOVÉ DREVO

ČISTENIE POZEMKOV

0915 785 391
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Vladimír Bilčík (47) je europoslan-
com zvoleným za stranu SPOLU. 
V Európskom parlamente pôso-
bí v najväčšej frakcii európskych 
ľudovcov. Zaoberá sa ochranou 
právneho štátu, bojom s dezinfor-
máciami, zahraničnou politikou a 
rozšírením EÚ na západný Balkán. 

Pán Bilčík, ako by ste ako euro-
poslanec zhodnotili uplynulý 
rok?

Pre Slovensko to bol rok, kedy bola 
zahraničná politika prvoradou témou, 
a hodnotím ho ako mimoriadne ťaž-
ký. Ihneď po pandémii na nás doľahli 
dôsledky ruského útoku na Ukrajinu. 
Putin už roky používa ropu a plyn ako 
svoje zbrane, pričom po 24. februári 
2022 je už úplne zrejmé, že nás - členov 
EÚ - považuje za svojho nepriateľa. Pre 
slovenskú ekonomiku, ktorá je na rus-
kom plyne jedna z najviac závislých v 
Európe, priniesol ruský útok na Ukra-
jinu niekoľko negatívnych dôsledkov  
- nestabilné dodávky plynu z Ruska, v 
dôsledku ktorých rástla hospodárska 
neistota a cena plynu, ale aj iných ener-
gií. Putinova vojna priniesla do Európy 
a na Slovensko vyššiu infláciu, než s 
ktorou všetci počítali. Dnes musíme ľu-
ďom pomôcť, aby zvládli aktuálnu vlnu 
zdražovania. 

Vidíte už šancu na koniec Putino-
vej vojny?

Rozumiem Ukrajincom, že si momen-
tálne nechcú sadnúť za vyjednávací stôl 
s prehrávajúcimi Rusmi. S rokovaniami 
s Moskvou, ktorá nedrží slovo, majú bo-
haté skúsenosti. Keď po anexii Krymu, 
Donecka a Luhanska uzavrel Kyjev s 
Ruskom Minské dohody, Rusi ich vždy 
len zneužili na to, aby získali čas a pod-
nikli voči Ukrajine ďalšie výbojné vojny. 
Verím, že sa z chýb z minulosti poučí-
me. Potrebujeme mier, ale potrebujeme 
zmysluplný a dlhodobý mier. Rusko 
musí pochopiť, že v súčasnej Európe 

nesmie viesť žiadne útočné vojny. Hoci 
Ukrajinci s podporou demokratického 
sveta oslobodili už polovicu svojho úze-
mia, ktoré Rusko obsadilo pri invázii 
vo februári, úplné vytlačenie Rusov z 
Ukrajiny ešte potrvá. Chápem, že mnohí 
ľudia sú unavení a znechutení z vojny, 
ale Slovensko stojí na správnej strane 
a musíme vydržať a pomáhať našim 
ukrajinským susedom naďalej. Ide aj o 
našu bezpečnú budúcnosť. Ustupova-
nie diktátorom len hromadí problémy 
do budúcnosti.

Mali sme byť tvrdší už v minulosti?
Samozrejme, som o tom presved-

čený, že anexie Donecka, Luhanska a 
Krymu a predtým aj časti Gruzínska 
prešli Rusku príliš hladko a povzbudili 
Putina k dnešnej vojne. Sankcie mali 
byť už pred rokmi tvrdšie, mali sme sa 
postupne preorientovať od ruského ply-
nu, ale politici radšej odvrátili zrak, aby 
sme neprišli o lacný plyn. Videli sme už 
dávno, že Putin používa dodávky plynu 
ako mocenský nástroj voči nám. Aj našu 
energetickú krízu spôsobil najmä tým, 
že dodávky plynu boli nespoľahlivé, a 
tak ceny vyleteli hore. 

Vidíte nejaké východisko z ener-
getickej krízy v blízkej dobe?

Európska únia sa dokázala rýchlo 
prispôsobiť. Plyn z Ruska už vieme v 
Európe nahradiť skvapalneným plynom 
a plynom z iných krajín, ako sú Nórsko 
či Alžírsko. Závislosť na ruskom plyne 
sa tak v EÚ znížila len na 7% z pôvod-
ných 40% vo februári tohto roku, hoci 
na Slovensku je tá závislosť stále vyššia. 
Druhou dobrou správou je, že krajiny 
EÚ sa posúvajú k riešeniu, aby sme plyn 
nakupovali spoločne, teda lacnejšie. To 
opäť pomôže krajinám, ako je tá naša. A 
napokon, do tretice, EÚ pomôže našim 
podnikom - už teraz je takmer isté, že 
nevyužité eurofondy pôjdu na účty ľudí 
za energie a na faktúry podnikov. Ne-
schopnosť našich uplynulých vlád pri 

čerpaní eurofondov nám tak uškodí me-
nej a tieto európske peniaze nestratíme.

Aké pozitíva by ste našli na kon-
čiacom sa roku?

Dojala ma solidarita Sloveniek a Slo-
vákov s utečencami z Ukrajiny, aj keď 
nás zasiahlo zdražovanie a obavy z cien 
energií. Ako hovorca európskych ľudov-
cov v europarlamentnom výbore pre 
boj s dezinformáciami pomáham tvoriť 
pravidlá, ktoré by obmedzili šírenie de-
zinformácií, hoaxov a nenávisti, ktoré 
často zaplavujú náš verejný priestor a 
sociálne siete. Teším sa však, že v reál-
nom živote je okolo nás veľa bežných 
ľudí, ktorí síce hlasno nekričia, ale od 
prvých dní ruskej invázie pomáhali a 
stále pomáhajú našim ukrajinským su-
sedom, ktorých postihla vojna, za ktorú 
nemôžu.

Vidíte v tom nejaký celospoločen-
ský trend?

Je to dôležitý moment pre Slovensko 
ako politické spoločenstvo - začíname 
chápať, že sa nemôžeme izolovať a ča-
kať, že sa nás svetové dianie nedotkne a 
každý nám potom dá pokoj. Vybrali sme 
hlavu z piesku a riešime nielen seba, ale 
aj situáciu v iných krajinách. A úmerne 
tomu narástol aj rešpekt voči nám u na-
šich európskych partnerov. Zrazu to nie 
je západná Európa, ale stredná Európa, 
ktorá je lídrom v pomoci Ukrajine, pre-
tože z vlastnej skúsenosti vieme, aké 
obrovské spoločenské škody dokážu 
napáchať ruskí diktátori. Aj keď stále 
sú a aj budú hlasy, ktoré volajú po našej 
zahraničnopolitickej izolácii, po sklope-
ní uší pred diktátormi, je dôležité brániť 
našu demokraciu a slobodu.

Myslíte politické hlasy?
Sú to najmä politické hlasy, ktoré 

počúva časť spoločnosti. Pred pár me-
siacmi som sledoval diskusnú reláciu v 
televízii, kde Boris Kollár strašil, že EÚ 
sa na nás vykašle, a keď bude v zime 
zle, krajiny na západ od nás si plyn 
nechajú pre seba a nás odpoja. Navrho-
val, že energetickú krízu musíme riešiť 

len sami doma a prípadne ísť poprosiť 
o ruský plyn Viktora Orbána do Ma-
ďarska. Dnes vieme, že sa úplne mýlil. 
EÚ energetickú krízu zvláda, nám po-
máha a pracuje na ďalších spoločných 
riešeniach. A Maďari? Dnes, keď ceny 
v Európe klesli, odoberajú ako jediní v 
EÚ ruský plyn a platia za neho násobne 
viac ako my. Spolupráca v EÚ funguje a 
Slovensko z nej výrazne profituje. Kto 
tvrdí opak, ohrozuje Slovensko - to je 
dnešný extrém, ale aj strany ako Smer či 
Sme rodina.

Keď spomínate dezinformácie 
- tento rok sa vám ako hovorco-
vi európskych ľudovcov v euro-
parlamentnom výbore pre boj 
s dezinformáciami podarilo na 
úrovni EÚ prispieť k novým pra-
vidlám, ktorými sa budú musieť 
riadiť veľkí technologickí giganti 
ako Facebook a Google. Obmedziť 
by to malo aj šírenie dezinformá-
cií medzi ľuďmi na sociálnych sie-
ťach. Ako?

Ľudia sociálnym sieťam odovzdávajú 
citlivé informácie o sebe a spätne do-
stávajú a sledujú na sociálnych sieťach 
množstvo reklamy. Zaslúžia si za to bez-
pečný a vyvážený online priestor, kde 
platia jasné pravidlá, zodpovednosť a 
transparentnosť. Nový európsky zákon 
- európsky akt o digitálnych službách - 
síce úplne nezabráni dezinformáciám, 
ale mal by pomôcť v zapase s ich šíre-
ním. Nastavuje prvé pravidlá pre sociál-
ne siete, napríklad v tom, že musia včas 
odstraňovať protizákonné príspevky a 
predísť masovému šíreniu škodlivého 
či nebezpečného obsahu, ktorý môže 
ohroziť zdravie a životy ľudí. Verím, že 
je to prvý úspešný krok k tomu, aby bol 
aj náš slovenský online priestor vďaka 
spoločným európskym pravidlám tro-
chu lepším a príjemnejším miestom na 
komunikáciu. 

Kedy sa môžu užívatelia tešiť na 
tieto zmeny? 

V celom rozsahu začnú tieto pravidlá 
platiť vo februári 2024.          reklamný článok

Vďaka spolupráci v Európe zvládneme 
aj ťažké časy 

Vladimír Bilčík vystupuje na zhromaždení Mier na Ukrajine na Námestí SNP.  Autor: Archív V.B.

Vladimír Bilčík počas zasadnutia výboru v Európskom parlamente.  Autor: Európsky parlament. 33
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Západné Slovensko
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BV   97.240 Bratislavsko Východ
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GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
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2. decembra 1805   
v bitke troch cisárov pri Slavkove zvíťazilo 
vojsko cisára Napoleona Bonaparteho nad 
spojenými silami rímskonemeckého cisára 
Františka II. a ruského cára Alexandra I., čo 
viedlo k uzavretiu bratislavského mieru 
(26. decembra)

Výročia a udalosti
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VRÁŤME DO ZÁHRAD HMYZ
Z d r u ž enie inform a č n ý ch a poradenských centier v 
Sr sa tento rok venuje aj téme environmentálnej 
výchovy. Výsledkom je zaujímavá publikácia plná 
informácií o užitočnosti hmyzu na našej planéte. 
Projekt "Vráťme do záhrad hmyz" bol podporený v 
rámci grantového environmentálneho programu 
Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa 
TSK. Inšpiráciou a námetom boli pre nás mladí 
ľudia z neformálnej skupiny ESC. Umožnili nám 
pracovať s výsledkami ich projektu, poukazujúcimi 
na potrebu realizovať aktivity vedúce k záchrane 
biodiverzity. Publikácia je písaná jednoduchým 
jazykom, môže slúžiť ako inšpirácia – pomôcka k 
hodinám environmentálnej výchovy, prírodovedy, 
biológie, ale aj techniky. Súčasťou sú návody na 
stavbu hmyzodomov s podrobným popisom a 
fotonávodom. Veselé obrázky dopĺňa maľovanka 
chrobáčikov.

Publikáciu nájdete aj na https://lnk.sk/ouwt

Tento materiál bol vydaný s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt bol podporený v rámci grantového 

environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa.
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Vianočnú 
výstavu

Vianočnú 
výstavu

Kultúrne centrum Kubra, Kubranská 94, Trenčín
0907 516 720 * kckubra2@gmail.com

• betlehémov • medovníčkov
• adventných vencov
• vianočných drobností a iné...

Ak sa chcete prihlásiť a prezentovať svoju šikovnosť, prihláste sa na tel. čísle 0907 516 720

Veci treba priniesť 4. 12. 2022 v čase od 14.00 - 17.00 hod.                    Výstava je predajná.

od 5.12. do 11.12. 2022od 5.12. do 11.12. 2022
Príďte potešiť svoje oči i dušu

po - pi  10.00 – 17.00 hod.
so, ne   14.00 – 17.00 hod.

Pozývame Vás na
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Prevencia rakoviny 

prostaty

INZERCIA
0905 915 036
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vo Volovských vrchoch28. novembra 1989   
Nežná revolúcia: Československá vláda a Občianske fórum sa dohod-
li na zrušení článku ústavy o vedúcej úlohe komunistickej strany

Výročia a udalosti
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ZA 0,50 €/KG!
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LKW Komponenten, s.r.o.

(elektromechanik – nutná vyhláška 

§23 alebo mechanik)

(obsluha robotického 

zváracieho pracoviska)

(nutná obsluha VZV)

od 6,36 € hod/brutto pre všetky 

NÁSTUPNÝ PLAT:

skúšky 7,24 € hod/brutto 

+ príplatok za zváranie

od 7,62 € hod/brutto
36
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 Siete proti hmyzu do 7 dníAKCIA
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26. novembra 2003    
posledný let lietadla Concorde.

Výročia a udalosti
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY

KROVY
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10mm - 15EUR  12mm - už za 16EUR

skladom všetký hrúbky
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Aku vŕtačka 
Milwaukee 
M18 BDO-0

 249€ 

189€

Aku skrutkovač 
Milwaukee 
M12 BDD-0

 139€ 

106€

Aku bruska Milwaukee M18 FSAG-125

 597€ 

460€
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0901 900 590

Električná 23, Trenčín

www.agi.sk

Ponuka platí do 9.12.2022 alebo vypredania zásob. 
Ceny sú v EUR s DPH. Obrázky môžu byť ilustračné.

DOPREDAJ do 9.12.2022
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Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.

MESAČNÉ
BALENIE
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auto-moto/predaj 1
»Predám RENAULT LAGUNA 
II v zachovalom stave, 1,9 
Dci, 79kW, r.v.2004, 323000 
km, STK/EK 4/2024 volať   
0915 417 796 po 16,00
»Predám Opel Signum 1.9 
CDTI,110Kw ( 150PS ), rok 
vyroby 2005. 6 stupňová 
prevodovka, čierna meta-
líza, najazd. 270 000 km, 
ABS, ESP, 4xEl. okná, tempo-
mat, multifunkčný volant, 
dažďový senzor, tónované 
sklá. Bez STK a EK. Cena 500 
€, 0917 358 250

auto-moto/iné 2
»Kúpim starý Traktor Zetor 
25 Super 50 aj iný malo-
traktor + Jawa - staré  auto 
- Pluhy. 0908 146 946
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908 205 521

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
»Vymením 1,5i.byt v centre 
Trenčína za starý dom/cha-
lupu/usadlosť na samote v 
TN kraji. 0918 789 933

stavba 8
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

domácnosť 9
»Predám liatinový kotol 
VIADRUS U22D-starší a 
obehové čerpadlo. Kontakt 
0908 536 549

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
»Kúpim staré bankovky, 
strieborné mince a mecha-
nické hodinky. Tel. 0905 
767 777
»Kúpim dychové nástro-
j e , h e l i g o n k u , a ko r d e ó -
n,husle. 0915 876 860

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
»Kúpim nepoužité vrtáky 
z ČSSR, stopka valcová aj 
kuželová, závitniky. Väčšie 
množstvo. 0951 624 900
»Kúpim nepoužité vybave-
nie kovoobrabacích dielní 
+ sústružnícke materiály. 
Tel:0951 624 900

zoznamka 16
»Sympatická 56 ročná hľa-
dá priateľa na zoznámenie  
0907 277 466

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    
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II v zachovalom stave, 1,9 
Dci, 79kW, r.v.2004, 323000 
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CDTI,110Kw ( 150PS ), rok 
vyroby 2005. 6 stupňová 
prevodovka, čierna meta-
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- Pluhy. 0908 146 946
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
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n,husle. 0915 876 860
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»Kúpim nepoužité vrtáky 
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kuželová, závitniky. Väčšie 
množstvo. 0951 624 900
»Kúpim nepoužité vybave-
nie kovoobrabacích dielní 
+ sústružnícke materiály. 
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dá priateľa na zoznámenie  
0907 277 466
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05 DOMY / predaj     
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Spoločnosť ZTS- ŠPECIÁL, a.s. v Dubnici nad Váhom

PONÚKA PRÁCU:

BRUSIČ NA GUĽATO / NA PLOCHO

SÚSTRUŽNÍK

PREVÁDZKOVÝ CHEMIK
GALVANICKEJ LINKY (CHRÓMOVANIE)

MONTÁŽNIK

Kontakt:

+421 42 202 0040
ztsspecial@ztsspecial.sk

Nástup možný ihneď!
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SBS GUARDING s. r. o.
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27. novembra 1095    
pápež Urban II. vyhlásil prvú križiacku vý-
pravu.

Výročia a udalosti

29. novembra 1877    
Thomas Alva Edison prvý raz predstavil 
svoj fonograf na verejnosti

Výročia a udalosti

30. novembra 1939    
Zimná vojna: sovietske vojská vstúpili do 
Fínska a postúpili k Mannerheimovej línii

Výročia a udalosti 1. decembra 1835    
Hans Christian Andersen publikoval svoju 
prvú knihu rozprávok

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
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PONÚKAME 
PRÁCU 
VO ŠVAJČIARSKU
- všetky stavebné profesie...

Mzda od 32,- CHF/ hodina 

(od 33 EUR/hodina)

Bližšie info: 
+421 903 366 500

+ diety od 16,- CHF/ deň 
(16 EUR/deň)
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