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0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

V PONUKE ZRUBOVÝ 
OBKLAD A DLÁŽKOVICA
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l KOMPLETNÉ  PNEUSERVISNÉ SLUŽBY,
l prezutie celého auta aj s vyvažovaním od 16,00 eur ,
l LEPENIE SKIEL VRÁTANE PRASKLÍN OD KAMIENKOV,

l dodávka skla za dobré ceny, 
l rôzne náhradné diely  na všetky typy áut, 

l opravy traktorov. 

MELSERVIS, s. r. o.
(areál LIAZ−u), Ul. Osloboditeľov 46,

Veľký Krtíš 

Otvorené: pondelok − piatok
od 8.00 − 17.00, sobota na objednávku.

Inf. 0902 518 491, 0917 304 350, 
www.melservis.szm.com
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0948 527 565

MYXY ,  s . r . o .

11,90 �
u� od 6,90 �

O C H U T N A J T E  Š T R Ú D L E  
A K O  O D  S T A R E J  M A M Y  

PEKÁREŇ U BORIAKOV ponúka domáce ťahané 
štrúdle ako od starej mamy: 

makovú, tvarohovú, orechovú, orechovo − tvarohovú
 1kg/ 5,50 eur

− vrátane  dovozu. 
Objednávky prijímame na t. č.
0918 133 379 − Ľuboš Krnáč. 

PLACHTINSKÁ FARMA BARÁNEK, Dolné Plachtince č. 216

− Ovčie a kravské údené a neúdené syry, − ochutené bylinkami, cesnakom,
gyrosom − parenice, korbáče, syry, − maslo, tvaroh, bryndzu i žinčicu. 

PRE VÁS VYRÁBA TRADIČNÝM SPÔSOBOM

Naše výrobky neobsahujú konzervačné látky 
a môžete si ich kúpiť vo vákuovom darčekovom balení

ako syrové alebo obložené taniere. 
Bližšie informácie dostanete u nás osobne alebo na: 

tel. č.: 0907 847 775, 48 304 44,  
info@farma−baranek.eu

Predaj ovčej čerstvej hrudy 
a ovčích výrobkov

SYROVÁ TORTA 
− darček pre 

každú príležitosť
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Vodnári, pripravte sa na to, žeVodnári, pripravte sa na to, že
počas tohoto týždňa budete prácou započas tohoto týždňa budete prácou za−−
valený až nad hlavu. A koľko práce,valený až nad hlavu. A koľko práce,
toľko problémov budete musieť súbežtoľko problémov budete musieť súbež−−
ne riešiť. Preto sa snažte zachovať sine riešiť. Preto sa snažte zachovať si
pokoj a rozvahu. Iba tak to všetko dopokoj a rozvahu. Iba tak to všetko do−−
kážete úspešne zvládnuť. Našťastie vkážete úspešne zvládnuť. Našťastie v
partnerstve, v rodinných záležitostiachpartnerstve, v rodinných záležitostiach
sa nebudú diať žiadne nepríjemnosti,sa nebudú diať žiadne nepríjemnosti,
ktoré by si vyžadovali vašu osobnú anktoré by si vyžadovali vašu osobnú an−−
gažovanosť. Počas víkendu sa snažtegažovanosť. Počas víkendu sa snažte
namyslieť na nič. Vypnite a iba odponamyslieť na nič. Vypnite a iba odpo−−
čívajte a relaxujte.čívajte a relaxujte.

Aj tento týždeň to budeteAj tento týždeň to budete
mať na pracovisku rovnaké ako počasmať na pracovisku rovnaké ako počas
minulého. Problémy a prekážky kam saminulého. Problémy a prekážky kam sa
len pozriete a k tomu sa pridá ešte ajlen pozriete a k tomu sa pridá ešte aj
závisť niektorých vašich spolupracovzávisť niektorých vašich spolupracov−−
níkov, ktorou vám budú sťažovať už ajníkov, ktorou vám budú sťažovať už aj
tak dosť nepríjemnú atmosféru. Ešte žetak dosť nepríjemnú atmosféru. Ešte že
sa máte o koho oprieť vo vašom súsa máte o koho oprieť vo vašom sú−−
kromí. Sú to vaši partneri, ktorí sa vámkromí. Sú to vaši partneri, ktorí sa vám
snažia byť nápomocní a hneď porukesnažia byť nápomocní a hneď poruke
ak to budete potrebovať. Oni sú počasak to budete potrebovať. Oni sú počas
týchto dní vašou jedinou istotou.týchto dní vašou jedinou istotou.

Čo sa týka vašej práce a ajČo sa týka vašej práce a aj
postupu v kariére, tak počas topostupu v kariére, tak počas to−−

hoto týždňa vám nebeská obloha budehoto týždňa vám nebeská obloha bude
priať. Jediné, čo vám tento pocit spopriať. Jediné, čo vám tento pocit spo−−
kojnosti  a blaha bude narúšať, je to,kojnosti  a blaha bude narúšať, je to,
že v tieto dni to budete mať po finanže v tieto dni to budete mať po finan−−
čnej stránke dosť mizerné. Ešteže vámčnej stránke dosť mizerné. Ešteže vám
robí radosť vaša rodina a aj v partnerrobí radosť vaša rodina a aj v partner−−
skom spolužití  sa cítite príjemne a naskom spolužití  sa cítite príjemne a na−−
plnení láskou a citmi. Počas nadcháplnení láskou a citmi. Počas nadchá−−
dzajúceho víkendu sa snažte nemyslieťdzajúceho víkendu sa snažte nemyslieť
na nič a sústreďte sa iba na odpočinokna nič a sústreďte sa iba na odpočinok
a relax.a relax.

Vášmu znameniu tento týžVášmu znameniu tento týž−−
deň nie je čo závidieť ak ide odeň nie je čo závidieť ak ide o

vaše pracovné záležitosti. Nielenževaše pracovné záležitosti. Nielenže
budete mať roboty až nad hlavu, ale pribudete mať roboty až nad hlavu, ale pri
najlepšej vôli a snahe z vašej strany,najlepšej vôli a snahe z vašej strany,
sa vám ju nebude dariť stíhať včas a úsa vám ju nebude dariť stíhať včas a ú−−
spešne ukončiť. Bude potrebné, abyspešne ukončiť. Bude potrebné, aby
ste sa obrnili veľkou trpezlivosťou. Túste sa obrnili veľkou trpezlivosťou. Tú
budete potrebovať aj vo vašom súkrobudete potrebovať aj vo vašom súkro−−
mí, pri výmenách názorov s vašimimí, pri výmenách názorov s vašimi
partnermi. Vy, nezadaní, očakávajtepartnermi. Vy, nezadaní, očakávajte
milostné a erotické dobrodružstvá,milostné a erotické dobrodružstvá,
ktoré budú vrcholiť počas víkendu.ktoré budú vrcholiť počas víkendu.

Začiatok tohoto týždňa sa toZačiatok tohoto týždňa sa to
na pracovisku z vašej stranyna pracovisku z vašej strany

nebude vyvíjať dobre, ale ak zachovátenebude vyvíjať dobre, ale ak zachováte
rozvahu a pokoj, dokážete všetkorozvahu a pokoj, dokážete všetko
zvládnuť a v jeho závere budú vaše výzvládnuť a v jeho závere budú vaše vý−−
sledky viac ako dobre zvládnuté.sledky viac ako dobre zvládnuté.
Pohodu a harmóniu čerpajte doma vPohodu a harmóniu čerpajte doma v
kruhu vašej rodiny. Táto oblasť vášhokruhu vašej rodiny. Táto oblasť vášho
života sa  bude niesť na vlne príjemživota sa  bude niesť na vlne príjem−−
ných zážitkov, preto by od vás boloných zážitkov, preto by od vás bolo
pekné, ak by ste počas nadchádzajúpekné, ak by ste počas nadchádzajú−−
ceho víkendu niečim rovnako peknýmceho víkendu niečim rovnako pekným
vašim blízkym vrátili ich snahu sprívašim blízkym vrátili ich snahu sprí −−
jemňovať vám všetko, aby ste sa cítilijemňovať vám všetko, aby ste sa cítili
dobre.dobre.

V pondelok a v utorok vámV pondelok a v utorok vám
bude na pracovisku vychádzať všetkobude na pracovisku vychádzať všetko
mimoriadne dokonale, presne podľamimoriadne dokonale, presne podľa
vašich predstáv. V stredu a vo štvrtokvašich predstáv. V stredu a vo štvrtok
to už nebude také dobré, ale počasto už nebude také dobré, ale počas
piatku dokážete vašim nadriadeným opiatku dokážete vašim nadriadeným o−−
dovzdať všetky vaše úlohy úspešnedovzdať všetky vaše úlohy úspešne
zvládnuté. Ak máte v úmysle vašimzvládnuté. Ak máte v úmysle vašim
partnerom vyznať lásku, tak na tútopartnerom vyznať lásku, tak na túto
„činnosť“ budete mať mimoriadne praj„činnosť“ budete mať mimoriadne praj −−
ný štvrtok. Ale aj počas nadchádzajúný štvrtok. Ale aj počas nadchádzajú−−
ceho víkendu môžete pokračovať a oceho víkendu môžete pokračovať a o−−
tvorene sa im vyznávať z vašich citov.tvorene sa im vyznávať z vašich citov.
Môžete si byť istí, že to ocenia.Môžete si byť istí, že to ocenia.

Tento týždeň budete mať v zamestnaTento týždeň budete mať v zamestna−−
ní všetko pod kontrolou a budete zvlání všetko pod kontrolou a budete zvlá−−
dať všetky vaše povinnosti bez problédať všetky vaše povinnosti bez problé−−
mov. Iba pre vás Levov, ktorí chcetemov. Iba pre vás Levov, ktorí chcete
dosahovať iba tie najvyššie méty , todosahovať iba tie najvyššie méty , to
bude až príliš pracovne kľudný týždeň.bude až príliš pracovne kľudný týždeň.
Aspoň vám ostane viac času , ale aj eAspoň vám ostane viac času , ale aj e−−
nergie na spoločné akcie s vašou rodinergie na spoločné akcie s vašou rodi−−
nou, ktorá už dlhšiu dobu postráda vanou, ktorá už dlhšiu dobu postráda va−−
šu spoločnosť pre vaše pracovné vyťašu spoločnosť pre vaše pracovné vyťa−−
ženie. Aj nadchádzajúci víkend by steženie. Aj nadchádzajúci víkend by ste
si mali pre všetkých vašich najbližšíchsi mali pre všetkých vašich najbližších
rezervovať. Urobíte im tým veľkú rarezervovať. Urobíte im tým veľkú ra−−
dosť.dosť.

Pre vás ako najpracovitejšie znamePre vás ako najpracovitejšie zname−−
nie celého zverokruhu začiatok tohotonie celého zverokruhu začiatok tohoto
pracovného týždňa nebude príliš dobpracovného týždňa nebude príliš dob−−
rý. Ale kto iný by si dokázal poradiť sorý. Ale kto iný by si dokázal poradiť so
všetkými problémami a prekážkami, akvšetkými problémami a prekážkami, ak
nie vy? Preto v piatok budete medzinie vy? Preto v piatok budete medzi
prvými, kto vašim nadriadeným odoprvými, kto vašim nadriadeným odo−−
vzdá všetky úlohy bezchybne spracovzdá všetky úlohy bezchybne spraco−−
vané. Vo vašom osobnom a rodinnomvané. Vo vašom osobnom a rodinnom
živote, sa nebudete musieť zaoberaťživote, sa nebudete musieť zaoberať
ničím nepríjemným. Táto oblasť vášhoničím nepríjemným. Táto oblasť vášho
života bude bezproblémová.života bude bezproblémová.

Pripravte sa hlavne psychickyPripravte sa hlavne psychicky
na pracovné prekážky, ktoré budetena pracovné prekážky, ktoré budete
musieť počas tohoto týždňa riešiť. A kmusieť počas tohoto týždňa riešiť. A k
tomu budete zavalení povinnosťami,tomu budete zavalení povinnosťami,
ktoré sa nebudú dať ani pri najlepšejktoré sa nebudú dať ani pri najlepšej
vôli stihnúť všetky na čas vybaviť. Avôli stihnúť všetky na čas vybaviť. A
aby toho nebolo málo, tak ani vo vaaby toho nebolo málo, tak ani vo va−−
šom osobnom živote a hlavne v partšom osobnom živote a hlavne v part −−
nerskom spolužití to nepôjde tak, akonerskom spolužití to nepôjde tak, ako
by ste si priali. Očakávajte nedorozuby ste si priali. Očakávajte nedorozu−−
menia, ostré výmeny názorov a dusnúmenia, ostré výmeny názorov a dusnú
atmosféru. Vy, nezadaní, máte šancuatmosféru. Vy, nezadaní, máte šancu
zažiť erotické dobrodružstvá, ale obozažiť erotické dobrodružstvá, ale obo−−
zretne si vyberajte, s kým ich budetezretne si vyberajte, s kým ich budete
prežívať.prežívať.

Na vašom pracovisku sa budúNa vašom pracovisku sa budú
počas tohoto týždňa diať zmeny a niepočas tohoto týždňa diať zmeny a nie
všetky budú príjemné. No napriek ním,všetky budú príjemné. No napriek ním,
vy budete neohrozene pokračovať vvy budete neohrozene pokračovať v
skvelých pracovných výkonoch a v buskvelých pracovných výkonoch a v bu−−
dovaní si vašej kariéry za predpokladu,dovaní si vašej kariéry za predpokladu,
že nepodľahnete nepríjemnej atmosféže nepodľahnete nepríjemnej atmosfé−−
re, ktorá bude všade okolo vás. Oporu,re, ktorá bude všade okolo vás. Oporu,
elán a energiu môžete čerpať z vašejelán a energiu môžete čerpať z vašej
rodiny a partnerov, ktorí stoja pri vásrodiny a partnerov, ktorí stoja pri vás
a podporujú vás vo všetkom. Počas vía podporujú vás vo všetkom. Počas ví−−
kendu sa snažte všetok čas tráviť iba skendu sa snažte všetok čas tráviť iba s
nimi.nimi.

Ak očakávate, že sa vám bude počasAk očakávate, že sa vám bude počas
tohoto týždňa pracovne dariť tak , akotohoto týždňa pracovne dariť tak , ako
počas minulého, tak sa mýlite.počas minulého, tak sa mýlite.
Očakávajte úplný opak. Budete maťOčakávajte úplný opak. Budete mať
problémov až nad hlavu, takže  vašeproblémov až nad hlavu, takže  vaše
povinnosti budete zvládať len tak, tak.povinnosti budete zvládať len tak, tak.
Naopak, v osobnom živote, v láske aNaopak, v osobnom živote, v láske a
citoch vám bude počas týchto dní necitoch vám bude počas týchto dní ne−−
beská obloha naklonená. Preto by stebeská obloha naklonená. Preto by ste
si mali aj plány na nadchádzajúci vísi mali aj plány na nadchádzajúci ví −−
kend podľa toho prispôsobiť. Vašikend podľa toho prispôsobiť. Vaši
partneri určite nebudú proti. Taktiež opartneri určite nebudú proti. Taktiež o−−
čakávajte iba pohodu, pokoj a porozučakávajte iba pohodu, pokoj a porozu−−

menie. menie. 

Ak budete počas tohoto týždňaAk budete počas tohoto týždňa
zvažovať novú pracovnú ponuku szvažovať novú pracovnú ponuku s
chladnou hlavou, dokážete si vytvoriťchladnou hlavou, dokážete si vytvoriť
také podmienky, ktoré vám dlhodobotaké podmienky, ktoré vám dlhodobo
zaručia nie len úspech, ale aj dobré fizaručia nie len úspech, ale aj dobré fi −−
nančné ohodnotenie. Vy čo uvažujete onančné ohodnotenie. Vy čo uvažujete o
začatí podnikania, máte na to výbornézačatí podnikania, máte na to výborné
podmienky. O to viac si dávajte pozorpodmienky. O to viac si dávajte pozor
vo vašom partnerskom spolužití, pretovo vašom partnerskom spolužití, preto−−
že ak si nebudete dávať pozor na to čože ak si nebudete dávať pozor na to čo
poviete a urobíte, tak počas týchto dnípoviete a urobíte, tak počas týchto dní
môžete prísť o všetko v tejto oblastimôžete prísť o všetko v tejto oblasti
vášho života.vášho života.

Horoskop na tento týždeň

BARAN  - 20. 3. - 19. 4.

BÝK  - 20. 4. - 20. 5.

BLÍ�ENCI -  21. 5. - 20. 6.

RAK - 21. 6. - 21. 7.

LEV - 22. 7. - 22. 8.

PANNA - 23. 8. - 22. 9.

VÁHY - 23. 9. - 22. 10.

ŠKORPIÓN - 23. 10. - 21. 11.

STRELEC - 22. 11. - 20. 12.

KOZOROŽEC - 21. 12. - 19. 1.

VODNÁR - 20. 1. - 18. 2.

RYBY - 19. 2. - 19. 3.
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Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny si Vás  dovoľuje pozvať
na 3. ročník najväčšieho veľtrhu pracovných

príležitostí  v SR JOB EXPO 2013,
ktorý sa uskutoční 18. − 19. 4. od 09.00 − 18.00
hod. v priestoroch Výstaviska Agrokomplex š.p. Nitra

DAVID TRISTRAM

OPAÈNÉ POHLAVIE
15. 4. 2013 o 19.00 hod., KD V. Krtíš.

Účinkujú: Zuzana Tlučková, Pavol
Topoľský, Marta Sládečková, Ivan Tuli
Vojtek. Réžia: Peter Mikulík. 

Bláznivá komédia, v ktorej majú dva manžel−
ské páry niečo spoločné.  Keď zistia, čo to je,
rozpúta sa peklo na zemi. O slovo sa prihlásia
modriny, záchvaty hnevu, plač, smiech aj polí−
cia. Žeby opačné pohlavie ani na chvíľu nena−
šlo spoločnú reč? Vstupné v predpreda−
ji 15 eur na MsKS vo V. Krtíši
(047/48 313 76). V deň predstavenia
bude vstupné 17 eur. 

" KRYTÁ PLAVÁREŇ A POSILŇOVŇA
Pondelok 14.00 − 20.00 h., Utorok − Piatok 9.00 − 20.00 h.,
Sobota −  Nedeľa 10.00 − 20.00 h. Pokladňa do 19.00 h. Tel.
č. 047/48 308 19

" ŠPORTOVÁ HALA
Pondelok − Piatok 7.30 − 21.00 h., Sobota − Nedeľa 8.00 −
21.00 h. Tel. č. 0904 335 750

Otváracie hodiny v športových
zariadeniach v meste V.Krtíš 

l Integrovaný záchranný systém 112
l Záchranná služba 155, 16 155
l Hasiči 150 
l Polícia 158
l Mestská polícia 159
l Elektrina −  linka pre poruchy

0800 123 332
l Plyn − linka pre poruchy 0850 111 727
l Asistenčná odťahová služba 

motoristom 18 123
l Automobilová služba 18 777
l Letecká záchranná služba 18 155

Užitočné telefónne čísla
l Informácie vlaky a autobusy 12 111 
l Železničná spoločnosť Slovensko,

a. s., zákaznícke centrum 18 188
l Horská záchranná služba 18 300
l Linka Pomoc. sk (linka dôvery) 
0800 500 500

l Linka záchrany (poradenstvo pri
záchrane života a prvej pomoci) 
0850/111 313

l Linka detskej istoty pri SV UNICEF 
116 111

Ako novinku ponúkame SEMIAČKA ZELENINY
RÔZNEHO DRUHU ZA VÝHODNÉ CENY

 v malospotrebiteľskom balení.

Ponúka na predaj osvedčené sadbové zemiaky, kvalitné trávnikové
zmesi rôzneho využitia, osivá obilnín, strukovín, slnečnice.

Všetko od slovenských výrobcov. 
Radi Vás uvítame v našej predajni 
v Po. − Pia. od 7.00 do 15.30 hod.

Inf. & 047/49 114 31, 0903 807 474,
e−mail: osivovk@osivo.sk 

OSIVO, a. s.,
Čistiaca stanica osív Malý Krtíš

LEKÁRENSKÁ 
POHOTOVOSŤ

Lekárne v meste V. Krtíš: 
pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h.,

sobota, nedeľa, sviatok:
9.00 − 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.: 
1.4. PANACEA (pri stomatológii)
2.4. BIELY LEV (Banícka ul.)
3.4. Dr. MAX (v nemocnici)
4.4. AQUA VIVA (Ul. SNP)
5.4. BELLADONNA (Ul. SNP)
6 .a 7. 4. ČIERNY OROL 

(Nemocničná ul.)

Máte alergie alebo zníženú
imunitu a potrebujete

odbornú pomoc? 
ALERGO, s.r.o., Veľký Krtíš

ponúka svoje odborné 
zdravotné služby vo svojom

zariadení AMBULANCIA 
KLINICKEJ IMUNOLÓGIE 

A ALERGOLÓGIE
MUDr. ILDIKÓ PAÁLOVEJ
Ul. Mikszáthova, Veľký Krtíš

Na vyšetrenie alebo odborné
konzultácie sa môžete objednať
na telefónnom čísle 0903 052
666 každý deň od 7.30 − 13. 00
hodiny. Máme zmluvu s každou
zdravotnou poisťovňou.
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Veľkokrtíšan Riško Nyifor sa narodil 25.9. 2012 v lučenskej
pôrodnici. Riško je veľmi dobrý chlapček, pretože prespinká
celú noc a svojich rodičov zamestnáva iba cez deň. Najviac
mu chutia mrkvové kašičky. Okrem hračiek sa rád zahrá s
korytnačkou a rád cestuje autom. Je to taký malý smejko,
vždy sa usmieva do zrkadla. Tiež sa mu veľmi páči hračka
Macko Pu, rád si obzerá všetky obrázky.  

Mária Olívia Vlkolenská býva v Bátorovej a má 17 mesia−
cov. Bola dlho očakávaným bábätkom svojich rodičov a pre−
to  je malým anjelikom celej rodiny. Mária Olívia je veľmi bys−
tré dievčatko, má rada knihy, pozerá si obrázky, ktoré vie po−
menovať. Najlepšie sa cíti v spoločnosti ľudí, nie je vôbec bo−
jazlivá. Okrem toho, že sa rada smeje, vždy  objavuje všet−
ko nové okolo seba. Radosť jej robia najmä živé zvieratká a
cestovanie. Mária Olívia tiež rada pomáha maminke pri u−
pratovaní. Prezradíme vám, že je malá parádnica, veľmi ra−
da tancuje a páčia sa jej hlavne ľudovky. Okrem svojej ma−
minky a ocka, ktorých vždy niečím prekvapí, ľúbi obe starké.
Najviac si pochutí na ovocí, jogurtoch a čokoládkach. 

KUPÓN  
RICHARDRICHARD
NYIFORNYIFOR

Kategória:
0-3 roky 

Detská tvár Pokroku 2012

Súťaž Detská tvár Pokroku je už uzavretá, svoje
detičky už ďalej neprihlasujte.

KUPÓN  
MÁRIA OLÍVIA MÁRIA OLÍVIA 
VLKOLENSKÁVLKOLENSKÁ

Kategória: 0-3 roky

Fašiangové obdobie je už dáv−
no za nami, dovoľte ešte milú
spomienku  na tohtoročnú roz−
lúčku so sezónou plesov a kar−
nevalov.

Po minuloročnom úspechu  sme
na Gymnáziu A. H. Škultétyho vo
Veľkom Krtíši, uskutočnili 2. ročník
karnevalu na ľade. Tento raz  sme
ho nazvali: Valentínsky karneval na

ľade. Zima bola síce dlhá, plná
snehu, na ľad a mráz však chu−
dobnejšia, preto sme na realizáciu
karnevalu namiesto školských
priestorov využili malý zimný štadi−
ón v meste V. Krtíš. Podmienkou
bol vstup v korčuliach a v maske,
kým minulý rok stačila maska.
Napriek tomu sa akcie zúčastnilo
takmer 40 súťažiacich. Na ľadovej
ploche bolo naozaj veselo − nechý−
bala dobrá nálada, veselé a nápadi−
té masky, a otestovali sme si aj zá−
kladné korčuliarske techniky − jazdu
vpred, vzad, slalom, brzdenie, ako aj
zábavné podliezanie švihadla a pod.
Odmenou za kreativitu i športové vý−
kony pre každú masku bola sladká
maličkosť a rozdali sme aj vecné od−
meny. 

Už dnes sa tešíme na ďalší ročník
karnevalu, a aj z možnosti využívať
malý zimný štadión v rámci hodín te−
lesnej výchovy a prispieť tak k zvý−
šeniu korčuliarskej gramotnosti na−
šich študentov.

− Mgr. MIROSLAVA ČOPOVÁ,
Gymnázium AHŠ, V. Krtíš −

V aprílovom čísle Pokroku vám predstavujeme ďalšie dve
súťažiace detičky, ktorými sú RICHARD NYIFOR a MÁRIA
OLÍVIA VLKOLENSKÁ 

Valentínsky karneval na ľade

Užiť si karnevalovú atmosféru prišli gymnazisti 
z 3. A a B (hore) i najmladší z primy (dole)

Najkrajšie masky odišli
s odmenou
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n PREDÁM 2−IZBOVÝ BYT S
BALKÓNOM V OSOBNOM
VLASTNÍCTVE. Inf. m 0918 876
715.                         np − 1728
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n www.makroreality.sk
Široká ponuka nehnuteľností vo
V. Krtíši. Inf. m 0907 488 234.

np − 108
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám čiastočne prerobený
3−izbový byt. Inf. m 0907 878
186.                          np − 231
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dom v Neninciach.
Cena: 75.000 euro. Inf. m 0905
472 298 (len SMS).     np − 253
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v Dolnej
Strehovej (plyn, voda, kanalizá−
cia). Cena dohodou. Inf. m 0905
629 618.                    np − 268

n Predám starší rodinný dom−
ček v Bátorovej (2+1) + poze−
mok. Inf. m 0907 175 416.

np − 300
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo vymením 3−iz−
bový byt na Venevskej v pôvod−
nom stave za 1−izbový + dopla−
tok. Inf. m 0949 728 185. 

np − 314
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu alebo pre−
dám elektrifikovanú garáž na
Novohradskej vo V. Krtíši. Cena
dohodou. Inf. m 0911 248 603.  

np − 315
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam od 1. 4. do prenáj−
mu sčasti zariadený 1−izbový
byt na Venevskej (6. poscho−
die). Inf. m 0903 744 798.  

np − 317
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garsónku na Poľnej
vo V. Krtíší. Cena dohodou. Inf.
m 0903 690 886.          np − 319
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1−izbový byt v
centre na Ul. SNP  13 − po úpl−
nej rekonštrukcii, zariadený.
Cena: 219 euro s energiami. Inf.
m 0907 315 161.           np − 322
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku na
Priemstave II. Cena dohodou.
Inf. m 0911 505 896.    np − 325
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam na predaj 2−izbový
byt na Viničkách − kompletne
zrekonštruovaný. Cena doho−
dou. Inf. m 0907 401 088. 

np − 326

n Predám 2−izbový byt v centre
V. Krtíša na Škultétyho 6. Cena
dohodou. Inf. m 0905 648 976.   

np − 328
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Odkúpime rodinný dom aj s
úverom v mesačných splátkach
do 150 euro mesačne. V blíz−
kosti maďarských hraníc. Inf.
Svoje ponuky nechajte v redak−
cii alebo zašlite poštou. 

np − 330
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt. Inf. m
0908 369 980.               np − 334
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v bytov−
ke. Inf.  m 0908 369 980.  

np − 335
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám voľný bjekt v
Sklabinej − vhodný na skladové,
výrobné alebo obchodné účely.
Inf. m 0903 258 143.     np − 336
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu lukratívne
obchodné a kancelárske pries−
tory s vlastným parkoviskom v
absolútnom centre mesta Veľký
Krtíš v lukratívnej časti. Inf. m
0903 258 143.               np − 337
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem priestory na pod−
nikanie vo V. Krtíši. Inf. m 0904
657 355.                    np − 338
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu. Inf. m 0918
831 701.                    np − 342
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom vo V.
Krtíši (časť IBV), po čiastočnej
rekonštrukcii, 8−árový pozemok.
Inf. m 0907 484 840.  

np − 353
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt vo V.
Krtíši na Ul. SNP − po rekon−
štrukcii. Vhodný aj na podnika−
nie. Inf. m 0908 986 734.

np − 363
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt vo V.
Krtíši na Ul. SNP − po rekon−
štrukcii. Vhodný aj na podnika−
nie. Inf. m 0908 986 734. 

np − 364
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Prenajmem ihneď nezariade−
ný 2−izbový byt na Venevskej
vo V. Krtíši. Inf. m 0907 774 315.

np − 366
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nový dom v Pôtri. Inf.
m 0944 265 400.         np − 371
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku v
Bušinciach − vinič na vysokom
vedení s ovocnými stromčekmi
a podpivničenou chatkou.
Cena: 200 euro. Inf. m 0905 277
916.                           np − 373
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem garáž na
Novohradskej od 1.4. Inf. m
0903 905 193.            np − 388

n Predám starší rodinný dom v
Dačov Lome, vhodný aj na ví−
kendy. Dom má kamenné múry,
4 priechodné miestnosti, 2 ko−
mory, dreváreň a garáž.
Zavedený vodovod, elektrina,
pevná linka, plocha pozemka
1.641 m2. Cena dohodou. Inf. m
0915 212 529, 047/48 96 206.  

np − 393
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do podnájmu 2−izbový
byt (predelený na 3−izbový) na
Píseckej. Inf. m 0915 869 991.

np − 395
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−izbový byt na
Poľnej. RK nevolať! Cena doho−
dou. Inf. m 0915 820 855. 

np − 396
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám lacno prerobený 3−iz−
bový byt na 2. poschodí v
Neninciach alebo vymením za
byt na prízemí kdekoľvek v o−
krese. Zn. Pekný a slnečný. Inf.
m 047/38 102 47.       np − 397
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu slnečný 2−
izbový byt na Venevskej. Cena
dohodou. Inf. m 0905 249 073.

np − 398
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám čiastočne zrekon−
štruovaný 2−izbový byt v centre
V. Krtíša. Inf. m 0902 382 255.  

np − 404
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 2−izbový
byt v centre mesta V. Krtíš. Inf.
m 0905 538 183. 

np − 405
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

NEHNUTEĽNOSTI

Drobný inzerát si môžete prísť podať osobne do redakcie v pracovné dni od 8.00 do 16.00 hodiny. Ak chcete, aby váš in−
zerát vyšiel v príslušnej rubrike, musíte to stihnúť do poslednej uzávierky, ktorá je vždy v utorok o 16.00 hodine. Inzerát
si v nevyhnutných prípadoch môžete podať aj telefonicky na čísle 047/ 48 303 42, 48 31 555, 48 31 333 alebo na mobilné
číslo 0902 302 102 alebo 0918 59 65 65. 

Realitná kancelária MICHA+, s.r.o.
Nám.A.H.Škultétyho 6, 

990 01 Veľký Krtíš
tel.: 48 311 21,  0905 358 389

e−mail: micha@micha.sk, 
www.micha.sk

od r. 1992

Nik nepozná Vašu
nehnuteľnosť tak ako my!

n Predám rodinný dom vo V.
Krtíši. Inf. m 0907 818 423.  

np − 201

MODRÝ KAMEŇ
Dva domy, stred mesta,

479 m2

Cena: 17 000,− eur�

SELEŠŤANY− 3 chaty, 
pozemok 3900 m2, prekrásne
prostredie, Cena: 95 000,− eur

SUCHÉ BREZOVO− zrekon−
štruovaný dom,vhodný na aj

na chalupu,pozemok 2 165 m2.
Cena: 45 000,− eur

Kancelárske a podnikateľské priestory na prenájom.

n Predám 3−izbový byt po kom−
pletnej rekonštrukcii s lodžiou
na Lučeneckej 79. Zateplená by−
tovka, plastové okná + žalúzie,
nové stierky, podlahy − dlažba a
plávajúca podlaha, murované
jadro, vymenená elektrika, vsta−
vaný šatník, rebrinový riadiátor
aj v kúpeľni, vhodný k okamžité−
mu nasťahovaniu. Cena: 30.000
eur, dohoda možná. Kontakt:
0911 618 919 np −356

3 − izbový byt na prenájom

n Predám 3−izbový byt s bal−
kónom na 3. poschodí, čias−
točne prerobený, zateplený,
plastové okná na Lučenskej
alebo vymením za 1−izbový +
doplatok. Inf. m 0903 857 507.  

np − 392
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n Prenajmem 1−izbový byt. Inf.
m 0948 013 701.         np − 407
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prerobený 1−izbový
byt na Venevskej (pri horičke).
Inf. m 0915 813 322.  np − 410
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový slnečný byt
− zateplený s plastovými okna−
mi. Cena dohodou. Inf. m 0905
132 662.                      np − 412

n Predám mahagónové dvere 5
ks, 10 euro/ks a televízor za 30
euro. Ďalej predám detskú sto−
ličku za 30 euro. Inf. m 0910 928
801.                        np − 323
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám obývaciu stenu a fa−
rebný televízor. Inf. m 047/43
307 92.                      np − 372
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim kotol na ústredné kú−
renie RIMATHERM 30. Inf. m
0903 553 015.             np − 409

n Predám lesnícke  pletivo − no−
vé 50 m za 106,22 eur, výška
1,60 m. Inf. m 0908 962 716.  

np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vibračnú dosku, zn.,
DYNAPAC. Cena dohodou. Inf.
m 0907 858 643.          np − 402

n Predám FIAT MAREA 1,9 TD,
r. v. 1998. Inf. m 0908 230 891.  

np − 333
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám FIAT PANDU 1,2, r. v.
2004, najazdených 86.000 km,
STK a EK platné do 3/2014, se−
zónne prezutie. Inf. m 0905 700
726.                           np − 347
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám Š−FELICIU 1,3 kW, r.
v. 1998, STK platné do 7/2014,
ťažné zariadenie, zimné + letné
gumy. Zn., Dobrý stav − treba vi−
dieť. Inf. m 0908 938 505. 

np − 355
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ŠKODU 120. Cena:
200 euro. Inf. m 0917 762 714.  

np − 358
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Obec Dolné Strháre ponúka
na predaj RENAULT 19. Inf. m
0903 216 119.            np − 367
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ŠKODU 105 L vo vý−
bornom stave, platné STK, EK,
motor po GO. Cena: 300 euro,
príp., dohodou. Inf. m 0918 484
196.                          np − 370
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám FIAT PUNTO 1.1 v
dobrom stave, r.v. 1997, 5−dve−
rové + 4 kolesá a rádio. Cena:
600 euro. Inf. m 0907 550 730.  

np − 375
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám letné jazdené pneu−
matiky MICHELIN 175/70 R 14.
Inf. m 0905 247 586.    np − 376
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−FABIU, r. v. 2009,
najazdených 32.000 km. Inf. m
0908 884 882.              np − 413

n Predám akordeón 80−basový
za 100 euro a klávesový hudob−
ný nástroj YAMAHA PSR 450 za
100 euro. Inf. m 0911 834 422.  

np − 349
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám slušnú slečnu (štu−
dentku) ovládajúcu hru na akus−
tickú gitaru pre výučbu 7,5−roč−
nej vnučky vo Veľkom Krtíši,
Nám. A. H. Škultétyho 3 vo V.
Krtíši. Inf. m 047/48 247 44. 

np − 350
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 300 W BERINGER
KOMBO a klávesový nástroj
ROLAND IM 15. Inf. m 047/48 94
329 − volať vo večerných hodi−
nách.                       np − 384

n Predám látkové plienky čisto−
nové, (balené po 20 ks). Cena:
1,10 euro/ks. Inf. m 0908 960
971.                          np − 368

n Predám kombinovaný kočík,
zn., TOLEDO, olivovej farby, za−
chovalý po jednom dieťati a sie−
ťovanú ohrádku. Cena: 150 euro
spolu. Inf. m 0907 318 165. 

np − 332

l Prijímam objednávky na 6−
týždňové kuričky ISSABROWN,
vakcinované. Odber od
27.3.2013. Inf. m 0905 368 131.  

np − 263
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve kozy. Cena do−
hodou. Inf. m 0915 816 643. 

np − 267

n Predám brány a diskovú se−
jačku 3 m. Inf. m 0905 315 148.  

np − 307

n Predám jablká
− chemicky neošetrované 

Ontárie a Jonatánky. 
Cena: 0,40 euro/kg. Inf. m 0904
961 945, 0903 428 856.  np − 316

n Predám konštrukciu fóliovní−
ka (rozmery 5,5 x 3,60 m), Cena
dohodou. Inf. m 0903 573 657.
np − 324

n Predám ošípanú (váha asi 170
kg). Inf. m 0905 134 144. 

np − 385
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zajace mäsového ty−
pu. Inf. m 0917 234 778.  

np − 386
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem strážnych psíkov.
Inf. m 0915 583 533.     np − 399
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám fukár na seno a re−
meňovú hrabačku sena. Inf. m
0902 056 063.              np − 400
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Lacno predám šteniatka (2
psíkov) − kríženec staforda. Inf.
m 0917 605 133.           np − 408
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadá sa bielo−čierna (straka−
tá) fenka stavača. Má tetovanie
v uchu. Inf. m 0915 178 947.  

np − 414

n NOČNÝ KLUB V STAREJ TU−
REJ prijíma na pozíciu hostesky
a spoločníčky sympatické diev−
čatá a ženy. Zaistíme stálu sol−
ventnú klientelu, nadštandardný
zárobok a peniaze na ruku každý
deň. Ubytovanie zdarma.
Pracovná doba i brigádne. Možná
finančná výpomoc. Staň sa finan−
čne nezávislou. Tel. m 0905 244
226.                           np − 612 a
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vyučená predavačka hľadám

prácu v odbore alebo ako aran−
žérka či pomocná sila v kuchy−
ni. Inf. m 047/48 258 37.  

np − 251
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Reštaurácia MAFÍK prijme
čašníka − čašníčku s praxou.
Inf. m 0905 657 689.  np − 354
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si prácu ako murár.
Ovládam všetky murárske a ma−
liarske práce, obklady, dlažby a
plávajúce podlahy. Inf. m 0907
229 634.                   np − 360
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CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY

n HYDINÁRSKA FARMA GY−
RON prijíma objednávky na
hydinu a sadbové zemiaky.
Inf. m 047/48 971 17, 0918 858
545, 49rodos@gmail.com 

np − 275

STAVEBNÝ MATERIÁL
n Výpredaj obkladačiek a dlaž−
díc za mizerné ceny do zlikvi−
dovania skladových zásob. Inf.
m 0905 660 174.          np − 48

AUTO − MOTO

OBLEČENIE, HRAČKY, KOČÍKY

n KURENCE, KAČKY, HUSI
− BABCSÁN FARMA. 

Inf. m 0036/30 925 81 02, 
0905 952 459.    np − 306

n SADBOVÉ ZEMIAKY AJ S
DOVOZOM. Inf. m 0905 497
133.                      np − 320

HOBBY
VOĽNÝ ČAS

ZARIADENIE DO
DOMÁCNOSTI
n Predám plynový sporák (aj
rúra plynová). Cena: 38 euro.
Inf. m 047/48 304 39, 0904
490 676.                   np − 262

n Predám sadbové zemiaky.
Inf. m 0911 264 102. np − 310

n Predám kočík oranžovej far−
by zn. Babylux − 3−kombinácia.
Kočík obsahuje: prenosnú va−
ničku s krytom proti
vetru/chladu, športovú verziu,
vajíčko aj s novorodeneckou
vložkou a krytom proti
vetru/chladu. Výhody: prie−
stranná hlboká vanička, veľké
nafukovacie kolesá, kovová
konštrukcia, nastaviteľná ru−
koväť dopredu/dozadu kočíka,
5−bodové bezpečnostné pásy
pri šport verzii, pultík, pries−
torný nákupný košík. Ku kočí−
ku patrí: prebaľovacia taška,
pláštenka a sieťka proti hmyzu
sú zabudované v strieške.
Cena: 80 euro. Viem doniesť
do V. Krtíša bezplatne. 
Inf. m 0905 988 968.    np − 391

n Predám jatočné ošípané od
50 − 100 kg. Cena dohodou. Inf.
m 0915 264 102.           np − 382
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Meno a priezvisko:

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Adresa:

VAŠE TELEFÓNNE ČÍSLO:

......................................................

Stačí, keď kupóny vystrihnete, nalepíte
ich na hraciu kartu a na záver ich pošle−
te  alebo prinesiete ku nám do redakcie.
Tým ste splnili podmienku zaradenia do

žrebovania o pekné vecné ceny.                          VEĽA ŠŤASTIA!
MARCOVÚ KUPÓNKU SO ŠTYRMI KUPÓNMI NÁM

MÔŽETE POSIELAŤ DO 10. APRÍLA 2013

APRÍLOVÁ
KUPÓNKA

č.1
kupón č.2

kupón č.3 kupón č.4

APRÍLOVÁ
KUPÓNKA

MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA  KOLA JE 5.4. 2013

1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2

IV. liga JUH: Jesenské − V. Krtíš

IV. liga JUH: Revúca − Divín

V. liga D: Lubeník − Tornaľa

V. liga D: Hnúšťa − Nenince

V. liga D: Hrnč. Ves − Tomášovce

IV. liga JUH: Fiľakovo − Badín

V. liga D: Hajnáčka − Vinica

V. liga D: Sklabiná − D. Strehová

V. liga D: S.Ďarmoty − Radzovce

V. liga D: Príbelce − Čebovce

Tipnite si správny výsledok zápasu z našej ponuky (výhru, re−
mízu, resp. prehru domácich) − 1 (1b.), X (3b.) alebo 2 (2 b.).
Víťazom sa stane ten, kto nazbiera najviac bodov. 

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 3. KOLO

DÔLEŽITÉ!: Na základe vašich viacerých žiadostí a zaslaných tike−
tov z prvého a druhého kola, sme sa rozhodli, že vám tieto body do−
počítame v máji, po ich odohratí v náhradných termínoch.

HRÁTE O 30, 20 A 10 EUR

l Hľadám si prácu v chránenej
dielni. Inf. m 0949 792 112.  

np − 378
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám pani na výpomoc do
domácnosti. Súrne. Inf. m 0907
438 887.                     np − 389
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l 56−ročný invalidný dôchodca
hľadá prácu − rozvoz tovaru do
3,5 t za plat 70 % − aj mimo o−
kresu. Inf. m 0918 033 146.

np − 401
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n BÚDA NA ŠTADIÓNE príjme
do novej prevádzky čašníčku a
pomocnú silu. Inf. BÚDA NA
ŠTADIÓNE.               np − 406

n Predám nové nepoužívané ju−
tové vrecia, vhodné na výrobu
tašiek. Inf. m 047/48 307 03,
0910 989 481.            np − 1806
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kto daruje, príp., predá mód−
ny časopis PRAMO so strihmi
zo 60−tych až 80−tych rokov?
Inf. m 0911 264 102.   np − 1699
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám najlacnejšie palivové
drevo aj s dovozom. Inf. m 0915
867 594.                    np − 202
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.                          np − 230
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijímam objednávky na ruč−
ne ťahané štrúdle. Inf. m 0907
159 923.                     np − 252
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n MINIBAGER − ZEMNÉ
A VÝKOPOVÉ PRÁCE.
Inf. m 0915 813 322,
0905 354 723. np − 283

n Pre našu predajňu sloven−
ských produktov v Prahe (CZ)
hľadáme dodávateľov tradič−
ných slovenských potravinár−
skych i nepotravinárskych vý−
robkov. Kontaktujte nás na:
chutoteka@gmail.com alebo te−
lefonicky m 00420 604 864 169.  

np − 312

n Ozónovanie automobilov −
dezifenkcia klimatizácie (8,00
euro). Inf. m 0918 843 647.  

np − 318
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám obytný príves − kara−
van pre 2−3 osoby. Vo výbor−
nom stave. Inf. m 0915 376 540,
0918 312 243.              np − 321
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−valcový kompresor,
stolársku cirkulárku, nepoužitý
pílový kotúč (priemer 60 cm),
vrtáky, sústružnícke nože, 2−ko−
túčovú brúsku a ložiská. Inf. m
0918 542 572.              np − 327

n MINIBAGER −
zemné a výkopové
práce. Inf. m 0907
840 647.   np − 301

n Pre našu predajňu
slovenských produktov
v Prahe (CZ) hľadáme

dodávateľov tradičných
slovenských

potravinárskych
i nepotravinárskych 

výrobkov. 
Kontaktujte nás na: 

chutoteka@gmail.com
alebo telefonicky

m 00420 604 864 169.  
np − 312

Inf. budova Mestského úradu 
vo Veľkom Krtíši, 

3.poschodie, č.dverí 95. 
Pracujem ako viazaný finančný 

agent pre spoločnosť 
PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o. 

PÔŽIČKA RÝCHLO 
A DISKRÉTNE 

zamestnaným, invalidným, starobným,
vdovským, výsluhovým dôchodcom,

opatrovateľkám v zahraničí 
aj začínajúcim živnostníkom. 

Možnosť predčasného splatenia úveru. 

Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355

383, www.peniazeprevas.sk 
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n TATRANSKÝ PROFIL, 
OSB DOSKY, STAVEBNÉ 

REZIVO, KRYTINY. LACNO. 
AJ S DOVOZOM. 

Inf. m 0905 483 357.  np − 154

NON −
STOP

odťahová
služba

Inf.: 0904 354 594.  
Značka: NOSNOSŤ

2200 kg.

RÔZNE



n Rekonštrukcie bytov a do−
mov. Stierkovanie, maľovanie,
podlahy a iné stavebné práce.
Inf. m 0902 589 619.     np − 343
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj palivového dreva aj
dovozom. Inf. m 0905 463 926.  

np − 345
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Vykúpime lesné pozemky,
resp., drevo na pni. Inf. m 0905
463 926.                     np − 346

n Vyvenčím vašich psov. Inf. m
0917 040 373.            np − 369
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0949 792
112.                         np − 377
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam elektrikárske, ma−
liarske, stolárske práce a pora−
denstvo. Inf. m 0949 199 458.  

np − 379
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo aj s
dovozom. Inf. m 0908 199 706,
0917 421 614.               np − 380
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykupujem staré kašmírové
šatky. Inf. m 0908 199 706, 0917
421 614.                     np − 381

n Montáž l voda l kúrenie. Inf.
m 0911 421 840.          

np − 390
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim Rozetu na motorovú
pílu OK 3600 na ťah reťaze. Inf.
m 047/48 963 02, 0915 079 546.  

np − 411
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Poznáte svoj krvný tlak?  S veľ−
kou pravdepodobnosťou ho väčši−
na z nás nepozná.  Vysoký krvný
tlak sa zvyčajne nijako neprejaví. V
skutočnosti ho má veľa ľudí po dl−
hé roky a vôbec o tom nevie. Preto
je taký nebezpečný. Jediná mož−
nosť, ako zistiť, či túto chorobu má−
te, je nechať si krvný tlak zmerať... 
Ak hypertenziou trpíte, máte nad−
váhu, vyšší vek, nevhodné zlože−
nie stravy, fajčíte, užívate antikon−
cepčné tablety alebo ste v perma−

nentnom strese, patríte do rizikovej
skupiny. Keď vám búši srdce, trpí−
te závratmi, opúchajú vám nohy, v
noci zle spíte, nadmerne sa potíte,
hučí vám v ušiach alebo máte
zrýchlený tep či poruchy videnia  −
príďte na Deň otvorených dverí
dňa 5.4.2013 v čase od  8.00 do
12.00 hod. do Poradne zdravia,
Banícka č.5, Veľký Krtíš. 

Veríme, že táto naša aktivita náj−
de odozvu u verejnosti a tým pre−
hĺbi povedomie o dôležitosti našej
práce v oblasti ochrany, podpory a
rozvoja verejného zdravia.

n KEŠOVKA 
Tradičný poskytovateľ 

pôžičiek. Pohodlná pôžička.
200 až 1.700 euro v hotovosti.
Inf. m 0905 791 440.  np − 361

Naša ponuka
vzdelávania

APRÍL 2013

l Kurz Opatrovateľstva − 
začíname 22.apríla 2013

Trvanie kurzu: 28 pracovných
dní, vyučovanie denne od

8.00 do 14.00. hod.
Prax zabezpečujeme my. 
Certifikát uznávaný v EÚ.

Cena 255 eur.

l Kurzy pre pilčíkov
− získanie preukazu pilčíka
Preukaz na ťažbu dreva

− cena 255 eur �
Preukaz na inú činnosť 

− cena 95 eur. �

l Školenia − motorové vozíky,
elektrikári, kuričov −
realizujeme priebežne

podľa potreby záujemcov 

l Jazykové kurzy  − anglický,
nemecký, taliansky jazyk − pre
začiatočníkov, aj pokročilých,
skupinová aj individuálna for−
ma, začíname 15.4.2013.
Do jazykových kurzov sa mô−
žete prihlasovať počas celého
roka. Možnosť individuálnej
výučby. 

l Nemčina pre opatrovateľskú
prax − začíname 22.4.2013
Vyučovanie prebieha dvakrát
týždenne v poobedňajších ho−
dinách.
Rozsah: 60 vyučovacích hodín
Cena 105 eur.

Všetky naše ponuky nájdete
na: www.aveducation.sk, (na
mapke Slovenska zvoliť BB
kraj, v rolete zvoliť pobočku
Veľký Krtíš). 
Naše kontakty: 0902 930 225
Email: avvk@aveducation.sk 

Prihlášky prijímame osobne,
telefonicky emailom. 

Vaša spokojnosť 
je naším úspechom.

* Deväťdesiatminútová masáž celého tela cez voľné
oblečenie, hĺbkové prepracovanie kĺbov, svalov, 

energetických dráh, posilnenie nervového systému, 
zlepšenie ohybnosti,

urýchlenie regenerácie organizmu.

POSILŇOVANIE A FORMOVANIE TELA 
* Šesťdesiat minútové posilňovanie 
a joga pre urýchlenie metabolizmu 

Súkromné fitnescentrum, Škultétyho 5, V. Krtíš
Objednávky  po telefóne: 0919164417

RÔZNE

n Predaj palivového dreva
poctivých 10 m3 s dopravou.
Inf. m 0917 341 712.  np − 348

n HOTOVOSTNÉ
ÚVERY

Od 200 euro do 2.000 euro. 
Pre zamestnaných,

živnostníkov, dôchodcov, 
materská dovolenka. 

Kontakt: 

m 0910 843 311
np − 387

Na strednom Slovensku 
ďalší víkend bez futbalu

Vzhľadom k pretrvávajúcemu nepriaznivému počasiu a z toho vyplývajúceho
stavu hracích plôch na väčšine územia nášho regiónu, ruší ŠTK a KM SsFZ odo−
hranie všetkých majstrovských stretnutí dospelých aj mládeže, ktoré sa mali o−
dohrať 30. − 31. 3. 2013. Termíny pre odohranie uvedených stretnutí nájdete v
najbližších správach riadiacich komisií SsFZ ako aj na našich stránkach.

POBOČKA VEĽKÝ KRTÍŠ
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš

Tel: 0902 930 225
email: avvk@aveducation.sk
www.akademiavzdelavania.sk 

Prvý prípravný zápas odohrali 6.
februára  na umelej tráve v B. Ďar−
motách:
* FC Baník V. Krtíš − FK Baník

V.Krtíš dorast 3:2 ( 0:0),
góly: Pixiades, Horn, Berec

O štyri dni neskôr, 10.2. odohrali
druhý zápas opäť na umelej tráve
v B. Ďarmotách, ale kvôli snehu na
zlom teréne.

* FC Baník V. Krtíš − FK
Slovenské Ďarmoty 5:0

góly: Berec 2x, Horn, Horváth,
Pixiades

Od 13.− 17.2.2013 absolvovali ba−
níci sústredenie na Lešti a ukončili
ho zápasom proti Príbelciam, opäť
v  B. Ďarmotách. Po výbornom vý−
kone  zvítazili 5:0.

* FK Baník V.Krtíš − FK Príbelce
5:0 (3:0).

góly: Pixiades, Horváth, Berec,
J. Ondrejkov, Gerbáč.

V nedeľu 17.3. sme odohrali prí−
pravný zápas na ihrisku v
Bátorovej proti Čebovciam.
* FK Čebovce − FK Baník Veľký

Krtíš 1:2 (1:2)
góly: D. Ondrejkov, Šár.

Namiesto prvého majstráku, ktorý
bol odložený, nastúpil V. Krtíš v
predĺženej príprave proti S.Ďarmo−
tám na ihrisku v Bátorovej:

* FC Baník Veľký Krtíš − 
FK S. Ďarmoty (V. liga) 7:0

−fcb−

Z jarnej prípravy FK Baníka V. Krtíš
Zimnú prípravu začal náš štvrtoligista 29. januára 2013

a na prvý tréning prišlo 12 hráčov.

Poradňa zdravia pri Regionálnom úrade verejného 
zdravotníctva vo Veľkom Krtíši pozýva občanov pri príležitosti

Svetového dňa zdravia na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

Ústredným mottom Svetového dňa zdravia pre rok 2013 je: 

Kontroluj svoj tlak krvi

TRADIÈNÁ THAJSKÁ 
MASÁ�NA TERAPIA



n Prenajmem 2, 3−izbový byt.
Inf. m 0948 013 701.    np − 415
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám funkčný plynový kotol
DESTILA 25 kW. Cena dohodou.
Inf. m 0905 368 559.    np − 416

n Predám disky elektróny 16", r.
v. 2000 LAND ROVER FRE−
ELANDER (4 ks). Cena: 200 eu−
ro. Inf. m 0907 835 910.  np − 418
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v osob−
nom vlastníctve (4−bytovky na
Poľnej vo V. Krtíši)− neprerobe−
ný, plastové okná, prízemie.
Cena dohodou. Inf. m 0915 895
116. 0905 501 245.        np − 419

l Hľadám prácu v oblasti vino−
hradníctva, záhradkárske práce.
Inf. m 0949 397 593.      np − 420
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako opatrova−
teľka starších ľudí alebo detí,
prax a osvedčenie mám. Inf. m
0949 397 593.             np − 421
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako pomocnica
v domácnosti, pritom opatrím aj
vášho člena rodiny. Inf. m 0944
344 044.                     np − 422
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako pomocník
na stavbách alebo pri iných po−
dobných prácach. Zn., Vodičský
preukaz sk. "B". Inf. m 0907 382
507.                          np − 423
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v pôvod−
nom stave s balkónom s rozlo−
hou (71 m2) na 7. poschodí na
Lučenskej č. 89. Cena: 17.000 eu−
ro. Inf. & 0903 383 623. np − 424
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Úlohy a ciele združenia sa stotož−
ňujú so Stanovami združenia, a to
zachovávanie a šírenie odkazu A.
H. Škultétyho, organizovanie Dní
A. H. Škultétyho, historických semi−
nárov, výstav, podujatí cezhranič−
nej spolupráce, kultúrnej výmeny,
podporovanie v aktivitách záujmo−
vej činnosti, podporovanie a rozví−
janie umeleckého prednesu žiakov
a študentov, nadaných žiakov a
študentov vo vlastnej literárnej
tvorbe, vydávanie publikácií a iných
materiálov v oblasti pôsobenia
združenia.

Škultétyho dni majú
svoju tradíciu 

V roku 2012 Spoločnosť A. H. Š−
kultétyho v spolupráci s Hontiansko
− novohradskou knižnicou A. H. Š−
kultétyho, Maticou slovenskou, Š−
tátnym okresným archívom, Evanjelickým
cirkevným zborom, Gymnáziom A.

H. Škultétyho, Mestom Veľký Krtíš,
Mestským kultúrnym strediskom,
redakciou POKROK, Hontiansko −
ipeľským osvetovým strediskom or−
ganizovali Dni A. H. Škultétyho
2012. V rámci Dní sa konali sláv−
nostné služby Božie v evanjelic−
kom kostole, pri pamätnej tabuli vy−
stúpil spevokol Nádej, dvaja žiaci
predniesli básne z tvorby nášho ro−
dáka a položili sme kyticu k jeho
pamätníku. Na slávnostnej akadé−
mii gymnázia boli ocenení najlepší
študenti vo vedomostných, športo−
vých a kultúrno − spoločenských
súťažiach za reprezentáciu školy,
mesta a okresu Veľký Krtíš
Pamätným listom a Medailou A. H.
Škultétyho. 

Dokončili 
dokumentárny film 

Intenzívne sa pracovalo na dokon−
čení hraného biografického doku−
mentárneho filmu: August Horislav
Škultéty 1819 − 1892. Posolstvo ži−
vota a diela. V spolupráci s HNK sa
28. 10. 2012 uskutočnili Škultétyho
rečňovanky, − celoslovenskú súťaž
vo vlastnej literárnej tvorbe, do kto−
rej sa zapojilo 171 súťažiacich z
celého Slovenska s 309 súťažnými
prácami z poézie a prózy. 

Všetky podujatia sa darí zrealizo−
vať vďaka schváleným projektom z
BBSK, Mesta Veľký Krtíš a darcom
dvoch percent. V roku 2012 BBSK
podporil tri projekty a to: 40. výro−
čie zachovania kultúrneho dedič−
stva a folklórnych tradícií okresu
Veľký Krtíš − FS Krtíšan, Škultétyho
rečňovanky a dokončenie doku−
mentárneho biografického hraného
filmu A. H. Škultéty 1819 − 1892.
Posolstvo života a diela. Jeden

projekt na dokončenie uvedeného
filmu podporilo aj Mesto V. Krtíš.

Rok 2013 v znamení
niekoľkých výročí 

Rok 2013 sa nesie v znamení
1150. výročia príchodu vierozvest−
cov Cyrila a Metoda na územie
Veľkej Moravy, 150. výročia zalo−
ženia Matice slovenskej a 20. výro−
čia vzniku Slovenskej republiky. Na
počesť týchto výročí, ako aj iných
tradičných podujatí, boli na valnom
zhromaždení schválené plány a
ciele združenia. Okrem tradičných
podujatí, ako sú recitačné súťaže,
Škultétyho rečňovanky, slávnostná
akadémia gymnázia, budú nosnými
Dni A. H. Škultétyho. V rámci nich
sa uskutoční historický seminár
Matica slovenská v kontexte slo−
venských národných dejín, výstava
Dokumenty slovenskej národnej i−
dentity a štátnosti − prezentácia ar−
chívnych kópií dokumentov k 150.
výročiu založenia Matice sloven−
skej a 20. výročia vzniku SR a pre−
zentácia a premiéra dokumentár−
neho filmu A. H. Škultéty 1819 −
1892. Posolstvo života a diela. 

Film na DVD dostanú
školy ako dar 

Uvedený dokument sa bude pre−
zentovať na školách v meste a o−
krese. DVD je nepredajné, a ako
dar ho dostanú školy, samospráv−
ne, kultúrne a cirkevné inštitúcie a
všetci, ktorí prispeli k tomu, že ten−
to biografický dokument bol nato−
čený a uvedený do života ako poc−
ta nášmu najvýznamnejšiemu ro−
dákovi. 
Aby sme mohli splniť vytýčené úlo−
hy a ciele, aj v tomto roku sme po−
dali projekty na BBSK a Mesto V.
Krtíš. Ak budú schválené, uskutoč−
nia sa aj spomienkové oslavy na
počesť svätých Cyrila a Metoda a
besedy na školách pod názvom
Cyrilometodiáda a 35. výročie zalo−
ženia DFS Krtíšančeka. Takisto s
nádejou očakávame darcov dvoch
percent − štedrých donátorov na
podporu našich ušľachtilých cieľov,
lebo nielen chlebom je človek živý. 
Vyjadrujem veľké ďakujem v me−
ne OZ Spoločnosti A. H. Škulté−
tyho za doterajšiu podporu, ako
aj všetkým už v texte uvedeným
organizáciám a inštitúciám, dar−
com 2%, všetkým tvorcom a ú−
činkujúcim v dokumentárnom
filme a v neposlednom rade čle−
nom združenia, ako aj mediálnemu
partnerovi týždenníku POKROK:

− Mgr. MÁRIA HRONCOVÁ, 
štatutárna zástupkyňa 

Spoločnosti A. H. Škultétyho −

Zachovávajú a šíria odkaz A. H. Škultétyho 
Dňa 25. februára 2013 sa konalo valné zhromaždenie OZ Spoločnosti Augusta Horislava Škultétyho vo
Veľkom Krtíši. V OZ pracuje aktívne 40 členov a tri kolektívy: DFS Krtíšanček, FS Krtíšan a spevokol
Nádej. Na čele je výkonná rada a štatutárnou zástupkyňou je Mgr. Mária Hroncová. 

l Hľadáme pracovníka do pre−
dajne stavebnín vo V. Krtíši.
Inf. m 0917 532 346.   np − 417

Mgr. MÁRIA HRONCOVÁ,
štatutárna zástupkyňa 

Spoločnosti A. H. Škultétyho 

Pozývame všetkých dospelých,
ktorí cítia, že by mali žiť aktívnej−
šie a venovať viac času cvičeniu,
rekreačnému športovaniu alebo
fyzickej práci, či aspoň cestou do
práce využiť vlastnú silu namies−
to auta, aby sa zapojili do súťaže,
ktorá je aj v tomto roku súčasťou
kampane.
Kampaň v našom okresnom
meste odštartujeme v krytej pla−
várni dňa 11.4.2013 od 14.00
hod do 17.00 hod.
V TENTO DEŇ BUDE VSTUP

DO PLAVÁRNE 
AJ POSILŇOVNE ZDARMA 

Do súťaže sa zapojíte vyplnením
účastníckeho listu, ktorý si môže−

te stiahnuť na www.ruvzvk.sk ale−
bo osobne prevziať na plavárni a−
lebo RÚVZ − Poradňa zdravia vo
Veľkom Krtíši. Jeho prvú stranu
vypíšte hneď, ako sa rozhodnete
do súťaže vstúpiť − nezabudnite
správne uviesť všetky požadova−
né údaje. 
Nemáš ešte 18 rokov a baví ťa
šport? Nahovor aspoň jedného
dospeláka na účasť v suťaži, do−
hliadni, aby splnil všetky pod−
mienky súťaže a môžeš vyhrať v
súťaži detských podporovateľov!
Bližšie informácie:  RÚVZ Veľký
Krtíš − Poradňa zdravia, Banícka
5, č. tel. 49 11717 alebo na strán−
ke www.ruvzvk.sk               −ja−

Nechajte sa bezplatne vyšetriť
Pri príležitosti Svetového dňa zdravia organizuje Poradňa zdravia
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo V. Krtíši v priestoroch
Hontiansko − novohradskej knižnice A. H. Škultétyho  vo Veľkom Krtíši
dňa 9. 4. 2012 od 8.hod − 12.00 hod. BEZPLATNÉ: biochemické vy−
šetrenie krvi − celkový cholesterol, glukózu, meranie krvného tla−
ku, pulzu a percenta telesného tuku, individuálne poradenstvo na
základe výsledkov vyšetrení, informácie o význame a možnostiach
tréningu pamäte. Ústrednou témou Svetového dňa zdravia pre rok
2013 je vysoký krvný tlak a ústredným mottom kampane"Kontroluj svoj
tlak krvi". Bližšie informácie o podujatí môžete získať na tel. č. 49 117
17 alebo priamo v Poradni zdravia na Baníckej ulici č.5 vo V.Krtíši. −ja−

Vyzvi srdce k pohybu
Piaty ročník celoslovenskej kampane zameranej 

na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie sa bude 
konať v období od 8. 4. − 30. 6 .2013.


