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LIPTOVSKO
MIKULÁŠSKO-RUŽOMBERSKO
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Téma týždňa
v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
ŠKOLY

14. február, teda Sviatok svätého Va-
lentína, či sviatok lásky, alebo svia-
tok všetkých zaľúbených, onedlho 
zaklope na dvere a mnohí sa už za-
mýšľajú nad tým, ako ho stráviť čo 
najpríjemnejšie či najoriginálnejšie. 
Valentínsky pozdrav, nežný kvietok, 
lahodná maškrta či romantický ve-
čer pri sviečkach, to je len zopár spô-
sobov, ktorými môžeme potešiť milo-
vanú osobu a dať jej najavo svoje city.

Sviatok svätého Valentína dorazil 
na Slovensko až krátko po nežnej revo-
lúcii z anglosaských krajín, no postupne 
sa aj u nás udomácnil. Napriek tomu, že 
ho mnohí zvykneme sláviť, nie je jedno-
duché dopracovať sa k jeho pôvodu, pre-
tože je opradený viacerými legendami.

Svätý Valentín, po ktorom dostal 
sviatok svoje označenie, bol kňazom 
v Ríme. Podľa jednej z najznámejších 
legiend vydal Cisár Claudius II. Gótsky 
v snahe vytvoriť mocnú armádu naria-
denie, ktorým zakázal zásnuby a sobá-
še mladých párov. Dôvod mal spočívať 

v tom, že podľa neho slobodní regrúti 
bojovali statočnejšie a s väčším nasa-
dením ako vojaci ženatí. Kňaz Valentín 
však porušil nariadenie cisára a naďalej 
tajne mladých ľudí sobášil. Túto jeho 
činnosť časom odhalili a kňaza najskôr 
väznili a neskôr ho údajne, keď sa od-
mietol vzdať svojej kresťanskej viery, 
popravili.

Pravdou je, že dokazovať si lásku 
by sme si mali počas celého roka, nie-
len vtedy, keď nám to predpisuje dátum 
v kalendári a už vôbec nemusí ísť o nič 
pompézne. Na druhej strane však treba 
povedať, že Sviatok svätého Valentí-
na má svoje čaro a ponúka 
nám milú príležitosť, ako 
osláviť vzájomnú lásku 
so svojimi najbližšími a 
užiť si v neutíchajúcom 
zhone každodenných 
povinností zopár 
neopakovateľných 
a vzácnych spoloč-
ných chvíľ.

Oslávme lásku

» Renáta Kopáčová, redaktorka

T: 0908 13 11 99
Doprava v cene!
BEZKONKURENČNÁ CENA!
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párny týždeň:
Liptovský Mikuláš, Ružomberok, 
Liptovský Hrádok, Liptovská Ondra-
šová, Okoličné, Palúdzka, Biely Potok, 
Černová, Hrboltová, Bešeňová, Ivach-
nová, Kalameny, Komjatná, Likavka, 
Liptovská Lúžna, Liptovská Osada, 
Liptovská Teplá, Liptovské Revúce, Lip-
tovské Sliače, Lisková, Lúčky, Ludrová, 
Štiavnička, Valaská Dubová, Švošov
nepárny týždeň:
Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Lip-
tovský Hrádok, Liptovská Ondrašová, 
Okoličné, Palúdzka, Iľanovo, Ploštín, 
Bobrovec, Dúbrava, Gôtovany, Hybe, 
Jakubovany, Jamník, Kráľova Lehota, 
Kvačany, Lazisko, Liptovská Kokava, 
Liptovská Sielnica, Dovalovo, Liptov-
ský Ján, Liptovský Ondrej, Ľubeľa, 
Partizánska Ľupča, Podtureň, Priby-
lina, Svätý Kríž, Trstené, Uhorská Ves, 
Vavrišovo, Veterná Poruba, Vlachy, 
Vlachy-Krmeš, Vlašky, Závažná Po-
ruba, Važec, Východná, Lipt. Porúbka

INZERCIA

 

LIPTOVSKO
MIKULÁŠSKO-RUŽOMBERSKO

liptovsko@regionpress.sk

Redakcia: Garbiarska 905 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Andrea Guzyová  0907 673 928

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (37.270 domácností)

6. februára 1901                  
v Paríži boli nainštalované prvé verejné te-
lefóny na vlakových staniciach

Výročia a udalosti

Pred tromi rokmi prišiel Prešovský 
samosprávny kraj (PSK) s projektom 
KamPO základnej?. Vytvoril ideálne-
ho informačného sprievodcu župný-
mi strednými školami pre žiakov kon-
čiacich ročníkov základných škôl. V 
rámci projektu zriadil školský webo-
vý portál a vydal tlačenú brožúru s in-
formáciami o školách, ktoré zriaďuje.

Projekt úspešne odštartoval v roku 
2020, kedy sa do obehu dostalo prvé vy-
danie približne 180 stranovej brožúry s 
rovnomenným názvom. Pre aktuálny 
školský rok 2022/2023 prešla publikácia 
svojou reedíciou, ktorá zahŕňa aktuali-
záciu dát aj nový vizuál. „Začiatkom roka 
2022 sa tak náš informačný poradca zno-
vu dostal k všetkým žiakom končiacich 
ročníkov v kraji. Časť jeho nového vyda-
nia sme však pred nedávnymi vianoč-
nými sviatkami opätovne rozdistribuo-
vali na školské úrady v kraji, aby boli k 
dispozícii aj pre nasledujúci školský rok. 
Ako najväčší zriaďovateľ stredných škôl 
v kraji totiž určite chceme byť pri výbere 
strednej školy žiakom končiacich roční-
kov čo najviac nápomocní a naše KamPO 
základnej? – či už brožúra a aj pravidelne 
aktualizovaný web sú jednoznačne skve-
lým prostriedkom, ktorý im môže ich 
prvé vážne životné rozhodnutie výrazne 
uľahčiť,“ priblížil predseda PSK Milan 
Majerský.

Brožúra - Plnofarebná brožúra mo-
nitoruje odbory, krúžkovú činnosť, tradí-
cie a vybavenosť odborných škôl a gym-
názií v pôsobnosti krajskej samosprávy. 
Doplnená je o ich kontaktné údaje, QR 
kódy i fotografie. Školské zariadenia sú 
v nej zoradené podľa zameraní -  Gym-
náziá a jazykové školy, Spojené školy, 
Ekonómia, obchod, služby; Pedagogika 
a zdravotníctvo; Technika či Umenie. 
Vďaka tomu sa môžu deviataci v ponuke 
68 stredných škôl PSK lepšie orientovať a 
sústrediť sa na oblasť, ktorá ich najviac 
zaujíma.

Školský portál - PSK zároveň pre-
vádzkuje školský portál www.kampo.sk. 
Ten podobne ako brožúra prináša infor-
mácie o župných stredných školách, ale 
zároveň aj novinky z ich diania, predpo-
veď štúdia, prehľad školských internátov 
a mnohé ďalšie dôležité fakty. Zaujíma-
vosťou je, že portál je autorským produk-
tom absolventa župnej SPŠ elektrotech-
nickej v Prešove Mareka Gogoľa, ktorý je 
víťazom programátorskej súťaže Šarišský 
hackathon, kde vznikla myšlienka jeho 
zriadenia. Každoročne prechádza up-
date-om otvorených dát a je pravidelne 
aktualizovaný a dopĺňaný o správy zo ži-
vota župných stredných škôl, informácia-
mi o ich fungovaní, prijímacom konaní, 
maturitách a podobne.

Pomáha školský web 
aj informačná brožúra

» ren

7. februára 1311                  
Ján Luxemburský bol korunovaný za čes-
kého kráľa

Výročia a udalosti

WWW.REGIONPRESS.SK
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 0905 603 843

Online (streda 20:00)naOnline (streda 20:00)na ::
https: yhttps: youtube.com/@richardhavettaoutube.com/@richardhavetta

  

LiečiteľLiečiteľ
aj na diaľku

 

INFO, REGISTRÁCIA, VIAC NA:INFO, REGISTRÁCIA, VIAC NA:
WWW.RICHARDHAVETTA.SKWWW.RICHARDHAVETTA.SK

OTVÁRA  OD 1. 9. 2023

www.stary-gympel.sk

VIAC INFORMÁCIÍ 

GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM   
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auto-moto/iné
»Výkupim motorové vozi-
dlá všetkých značiek, staré, 
nepojazdné, havarované. 
T.č.: 0905 505 129
»Kúpim murovanú garáž. 
T.č.: 0905 505 129

stavba
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Ponúkam na predaj 3-me-
sačné krásne šteniatka 
Nemeckého ovčiaka /psík 
a fenka/, po papierových 
rodičoch, mama: čierna, ob-
ranár, aportér, vhodné na 
stráženie aj ku deťom, tel: 
0907 822 949

RôZNE INÉ 14
»Kúpim staré plechové 
hračky. T.č.: 0905 505 129

SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
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01 AUTO-MOTO / predaj        

03 BYTY / predaj 

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    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera LI medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

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 nefungu-
je u operátorov O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, LI zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

V odľahlých končinách brazílskych 
pralesov ešte stále žijú domorodé 
kmene podľa tradícií svojej kultú-
ry. Niektoré z nich nikdy neprišli do 
kontaktu s väčšinovým obyvateľ-
stvom. 

Kmeň Sateré-Mawé je jedným z 
pôvodných národov v štáte Amazonas. 
Názov Sateré znamená „ohnivá húse-
nica“, a Mawé je v preklade „inteligent-
ný a zvedavý papagáj“. Živia sa prevaž-
ne ako rybári, lovci a zberači, sú známi 
pestovaním guarany.

Len pred päťdesiatimi rokmi hro-
zilo, že kmeň Sateré-Mawé celkom za-
nikne. Jeho členov decimovali choroby 
ako aj ignorácia zo strany štátnych or-
gánov. Našťastie sa v intenzívnej spo-
lupráci s Cirkvou podarilo existenciu 
tohto kmeňa zachrániť a posilniť jeho 
identitu. V roku 1986 bola pre jeho ja-
zyk vypracovaná gramatika, zaviedli 
sa dvojjazyčné školy. Počet príslušní-
kov kmeňa Sateré-Mawé postupne na-
rástol na približne trinásť tisíc ľudí. 

Taliansky misionár Henrique Uggé 
strávil desaťročia prácou s domoro-
dým obyvateľstvom Amazónie. Uve-
domoval si dôležitosť zachovania jeho 
kultúry a jazyka. Preto v spolupráci s 
nadáciou ACN inicioval preklad biblie 
pre deti do jazyka Sateré-Mawé. V uply-
nulých týždňoch toto nové vydanie 
rozdali medzi tridsiatku osád.

Preklad je dielom miestnych kate-

chétov. Jeden z nich vysvetľuje: „Strá-
came náš jazyk a mali by sme bojovať 
za jeho zachovanie. Mnohé slová miz-
nú, pretože sme ich prestali používať v 
bežnej reči. Čitatelia si tak môžu oživo-
vať slovnú zásobu vo svojom materin-
skom jazyku.“

Kňaz Henrique hovorí: „Všetci 
radi počúvame, čítame a premýšľame 
o Božom slove vo svojom vlastnom ja-
zyku, v našom vlastnom kultúrnom a 
historickom kontexte.“ Preto je rád, že 
ľud Sateré-Mawé bude teraz môcť po-
čúvať biblické čítania aj vo svojej reči. 
Pripravujú sa tiež vydania ďalších du-
chovných a liturgických kníh vrátane 
audiokníh.

Detská Biblia od nadácie ACN – 
Pomoc trpiacej Cirkvi prvýkrát vyšla v 
roku 1979. Odvtedy bola preložená do 
190 jazykov, vrátane domorodých. 

www.acnslovensko.sk

Bojujú o zachovanie svojho jazyka

» ACN
zdroj foto ACN
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FRÉZOVANIE a
OVANIE
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vlo kovanie
   komínov
> stroj istenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

istenie a kontrola
   komínov

Erimont s.r.o., L 315
 0905 279 418, Michal Hudá

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

ontaktujte nás v pracovných d ch
od 7,00 hod do 17,00 hod
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Spustili formulár 

na nájomné byty
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Ako správne 
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SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL 

0948 012 507 • www.profikominy.sk

35%

FRÉZOVANIE

od 15€/bm

• PRESTAVBY 
   NADSTREŠNÝCH
   ČASTÍ KOMÍNOV
• ZATEPĽOVANIE
   A SIEŤKOVANIE
   KOMÍNOV
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 440€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78
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Reverz:� �����������������������������������������������������

Priemer:� �����

���������� ������

�������������� ����������������������

Kov:� �����������

Internetová rezervácia: www.30rokov.sk
DOPRAVA ZADARMO!

������������������������������������������

���������������������������������������

 Objednajte tu:
� ������������������������������

 www.30rokov.sk
� ���������������������������

 0850 606 777
� �����������������������������������

� �������������������������������������

QR objednávka
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���������������������������������������������������

Distribútor:
������������������

�����
��������������������������

V roku 2023 si pripomíname �������������������������������
��������������������. 
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len za 5,95 €
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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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Stará známa pravda „Láska ide cez 
žalúdok“, iste platí aj na Valentína. 
Jedlo dokáže potešiť ale aj očariť či 
zlepšiť náladu. Aj vďaka jedlu mô-
žete zažiť s partnerom príjemné 
chvíle. No a aby bol váš valentínsky 
večer sladký, prinášame recept na 
sladkú maškrtu.

Zlepované srdiečka s jahodami
Budeme potrebovať:

na cesto: 4 vajcia, 1 balíček vanilko-
vého cukru, 100g práškového cukru, 
100ml oleja, 100ml mlieka, 160g hlad-
kej múky, 1 KL kypriaceho prášku do 
pečiva
na dokončenie: šľahačku, jahodový 
džem, jahody

Postup:

V miske vyšľaháme vajcia s vanil-
kovým cukrom a práškovým cukrom 
elektrickým ručným šľahačom na naj-
vyššom stupni do peny. Striedavo pri-
dávame olej, mlieko a múku zmiešanú 
s kypriacim práškom a zľahka vmie-
šame do vaječnej zmesi. Hladké cesto 
vylejeme na plech vyložený papierom 
na pečenie a uhladíme. Vložíme do 

predhriatej rúry a pečieme - elektrická 
rúra: 180 °C, teplovzdušná rúra 160 °C, 
plynová rúra stupeň 3. Doba pečenia 
asi 20 minút.

Po upečení vyklopíme korpus na pa-
pier na pečenie posypaný práškovým 
cukrom. Papier, na ktorom sme korpus 
piekli stiahneme a korpus necháme vy-
chladnúť.

Z cesta formičkou povykrajujeme 
srdiečka. Polovicu srdiečok potrieme 
džemom či obľúbeným krémom, na ne 
položíme zvyšné srdiečka, spojíme a 
ozdobíme šľahačkou, ovocím a jedlými 
kvietkami prípadne farebnou cukro-
vou posýpkou.

Oslávte sviatok zaľúbených 
sladkými srdiečkami

» ren
zdroj foto Jill Wellington pixabay
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9. februára 1960      
Joanne Woodwardová, americká herečka, manželka Paula Newmana bola 
prvá, ktorej hviezda sa objavila na Hollywoodskom chodníku slávy

Výročia a udalosti
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za najlepšiu

cenu
za najlepšiu

cenu

VÝKUP STARÝCH

AUTOBATÉRIÍ
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Volajte: Zvoz od 100 kg zabezpečíme.

0905 964 632

031/789 86 28
8
8
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 34 rokov!!!
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379 €

479 €

579 €

449 €

479 €

579 €

549 €

649 €

729 €

1599 €

5799 €

1,64 x 1,66 x 4 m 

2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m

3 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 

6 x 4 x 10 m 

GNOM 

GRETA 

GLORIA 

GALA

GENIO

GARANT 

GAMMA 

GULLIVER 

GOLIÁŠ 

GOLEM 

GIGANT 

DOPRAVA ZADARMO

VŠETKO SKLADOM

UŽ OD

379 €
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.

Celá SR
tel. 0940 723 073

trofejeeu@gmail.com


