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V tabuľke si môžete pozrieť medziročné porovnanie priemerných mesačných
spotrebiteľských cien vybraných potravín na Slovensku v októbri v rokoch
2011 − 2013. Je z nej zrejmé, že ceny niektorých potravín nestúpli, práve nao−
pak, v októbri 2013 boli dokonca lacnejšie ako v tom istom mesiaci v roku
2011. Týka sa to napríklad ryže, múky, dokonca aj chleba. Stúpla však naprí−
klad cena zeleniny. Slovensko ale nie je vychýrenou krajinou vegetariánov a
Veľký Krtíš určite nevynímajúc, bohužiaľ, aj za mäsové výrobky si oproti
dvom minulým rokom musíme tiež mierne priplatiť. Takisto sa zdvihla cena
piva i vína.

Máte pocit zdražovania potravín? Takáto je pravda

TOVAR

Zdroj : Štatistický úrad SR

Nadváha a obezita sa veľmi negatívneNadváha a obezita sa veľmi negatívne
prejavuje na zdraví a vývine mladých ľuprejavuje na zdraví a vývine mladých ľu−−
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ru ktoréhoru ktorého vyhlásilo kampaň "Odstráňvyhlásilo kampaň "Odstráň
obezitu." obezitu." 

Rezort pritom vychádzal z Národnej
správy o zdraví, ktorá konštatuje, že nad−
váha a obezita sa týka 7 % dievčat a 13 %
chlapcov vo veku 11 rokov. U 13 ročných
je to 5 % dievčat a 15 % chlapcov, no a v
prípade 15 ročných dievčat je nadváha či
obezita zastúpená v 7 % a u chlapcov v 14 %. 
Ovocie raz, prípadne viac krát týždenne
konzumuje 47 % dievčat vo veku 11 ro−
kov, 38 % vo veku 13 rokov a 31 % dievčat
vo veku 15 rokov. V prípade chlapcov je
to 46 % vo veku 11 rokov, 33 % vo veku 13
rokov a 27 % vo veku 15 rokov. Zeleninu
raz, prípadne viac krát za týždeň konzu−
muje 35 % jedenásťročných, 29 % trinásť−
ročných a 26 % pätnásťročných dievčat.
Chlapcov vo veku 11 rokov, ktorí raz ale−
bo viac krát týždenne konzumujú zeleni−
nu, je 31 %. V prípade 13 ročných je to 25 % a
v prípade 15 ročných ide o 21 %. 

Účasťou v Kampani 2013 "Odstráň obez−
itu" si mnohé školy a školské zariadenia
na Slovensku pripomenuli  16. októbra
Svetový deň výživy. V tento deň boli pre
deti a žiakov pripravené rôzne aktivity v
rámci výchovno−vzdelávacieho procesu,
ktorých cieľom je upozorniť na význam
zdravej výživy a konzumácie zdraviu
prospešných potravín, ako sú napr. mlie−
ko, ovocie, zelenina či ryby. Propagácia
Svetového dňa výživy sa v zariadeniach
školského stravovania uskutočnila takti−
ež podávaním čerstvej zeleniny a ovocia
k hlavným a doplnkovým jedlám, ako aj
organizovaním rôznych pohybových ak−
tivít pre žiakov.

Rezort školstva zároveň požiadal pre−
vádzkovateľov bufetov v školách a škol−
ských zariadeniach, aby žiakom alebo de−
ťom ubytovaným v školských interná−
toch ponúkali len zdraviu prospešné po−
traviny, ako sú napr. ovocie, zelenina,
mlieko a mliečne produkty. 

Škola alebo školské zariadenie, ktoré sa
zapojilo do uvedenej výzvy, mohli do 21.
októbra 2013 nahlásiť svoju účasť na
kampani príslušnému obvodnému úradu
odboru školstva,  konkrétne metodikom
pre školské stravovanie. Škola alebo
školské zariadenie s najvyšším počtom
zapojených detí a žiakov z daného regió−
nu bude môcť výsledky svojej kampane
prezentovať na konferencii Zdravie,
vzdelávanie a prevencia, ktorá sa pripra−
vuje na november 2013. 

MICHAL KALIŇÁK , hovorca ministra 
a riaditeľ tlačového a informačného 
odboru Ministerstvo školstva, vedy,

výskumu a športu SR 

Svetový deň
výživy v číslach
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Ideálne dni na finančné
pohyby. Nezabúdajte
však na pravidlo točenia
peňazí, čo znamená, že
ak nejaké peniaze pustí−
te, tak sa vám zákonite
nejaké aj vrátia. Všetko,
čo je pre vaše znamenie
naviazané na peniaze a
ich toky, sa pohne, treba
to využiť. Vo vzťahoch po

tieto dni platí fakt, že mlčať je zlato.
Nedajte sa prekvapiť útokom silnejších a
väčších „rýb“. Univerzálne to bude platiť
hlavne pre mužskú časť znamenia. Stále
platí kontrola nad zdravotným stavom, v
ktorom sa prejaví silný pocit chladu až ne−
prekrvenia organizmu a jednotlivých jeho
častí, hlavne končatín.

Po týždni, v ktorom ste boli
vystavení skúškam, pri−
chádza preklenutie tohto
obdobia, ktoré sa napojí na
vašu životnú – duchovnú
cestu. Usporiadate si myšli−
enky, potom budete mať
jasnejšie v tom, čo chcete a
ktorým smerom sa budete
uberať. Pokiaľ je nevyhnutné uskutočniť
za poznaním, vzdelaním alebo oddychom
cestu, doprajte si ju. Utrasú sa vám aj e−
močné výkyvy, ktoré vami lomcovali a pod
kontrolu tak dostanete nielen svoje sebao−
vládanie, ale aj samotnú lásku.
Nezahlcujte organizmus vysokými a preh−
nanými dávkami „životabudičov“, ako je
káva, energetické nápoje a pod.

Na viacero vecí a to pre−
važne v pracovnej sfére
nebudete mať dosah, čo
vás bude poriadne vytá−
čať. Berte to ako šancu na
pozorovanie a tak vyčkaj−
te na správny čas. Z neja−
kého, pre vás dobrého
dôvodu, sa tak bude diať,

čím budete do budúcna v niečom ochráne−
ní. Zaujímavým bude fakt, že nebudete
mať chuť na zdĺhavé rozhovory a to ani s
priateľmi a radšej sa utiahnete do ticha a
pohodlia svojich príbytkov. Viac bude s va−
mi mávať pocit zaľúbenosti, premiešaný so
strachom. Aj z tohto klbka sa ku koncu
týždňa vymotáte, tak žiaden strach.  

Všetko bude o prijímaní
nových správ, čo zname−
ná, že budete mať čo robiť
a poriadne sa pooháňate.
Gradovanie zažije váš
vzťah, v ktorom to poriad−
ne zaškrípe. Bude sa za
tým ukrývať nedorozume−
nie, ktoré sa rýchlo objas−
ní. Nezabudnite na všetky papiere, úhrady,
inak vám hrozia sankcie, po prípade ra−
zantnejšie riešenia, ako je napr. odpojenie,
vypnutie a podobne. Niekto vás poprosí o
menšiu, na pohľad ničím škodlivú službič−
ku, vy však buďte predvídaví a myslite aj
na konečný výsledok tejto služby alebo jej
dopad. 

Kontrolu nad vami pre−
vezme vyššia moc cez ru−
ky, respektíve pôsobenie
staršieho muža. Práve on
vám bude podkladať
skvelé nápady, myšlienky
a bude nositeľom správ−
nych ideí v tomto svete.
Počúvajte ho a z jeho ži−
votných skúseností si zo−

berte maximum. Vyvarujte sa toho, aby ste
sa zamotali vo vlastnej spleti prekombino−
vaných záležitostí. Príliš plná hlava vám
neprospieva, preto si doprajte oddych, po−
hodu a pokoj, vďaka ktorým načerpáte si−
lu a tá zasa podporí vaše plány a skutky k
vašej spokojnosti.  

Z časti ste pochopili prin−
cípy fungovania šťastia a
úspechu, teraz máte pries−
tor na ich vypilovanie a
doklepnutie, čím získate
univerzálny kľúč k ovláda−
niu samých seba a zároveň
záležitostí, ktoré sú pre vás
dôležité. Pomaly a poti−
chučky sa k vám zakráda
ustálenosť a spolu so spo−
mínaným kľúčom aj životné hodnoty.
Nebojte sa ich a otvorte všetkému svoju ná−
ruč, prijmite všetko, čo vám tieto dni pri−
nesú, vrátane negatív.  

Ľalie na vytiahnutej kar−
te poukazujú na nevin−
nosť a čistotu. Obe tieto
„mocnosti“ by vás mali
sprevádzať každým
dňom tohto týždňa, čím
sa postaráte o prečiste−
nie záležitostí, ktoré vás
kvárili a ktoré sa postup−
ne prečisťujú do strate−

na. Budete sa cítiť skvelo, plní síl a tento
stav vám otvorí nové brány a tým ukáže
nové možnosti (zmena, postup v práci,
nový vzťah, oslobodenie sa od neduhov a
pod.). Tento týždeň svojím kolesom šťas−
tia krútite sami a až na záver zistíte,
ako dobre ste túto šancu využili. V zdra−
votnej sfére je to prečistenie organizmu,
hlavy – náchylnosť na bolesti hlavy, vy−
bičované čuchové vnemy.

Prestali ste veriť vo svet−
lejšie zajtrajšky? Chce to
razantnú zmenu, vydo−
lujte zo seba posledné
kúsky viery a použite ich
ako odrazový mostík k
tomu, aby ste precitli.
Uvedomujete si a presne
viete, kde robíte chyby,
kde zlyhávate a preto
použite novoobjavenú vieru na to, aby
ste získali silu na potrebné zmeny. Práve
tie nastanú vo sfére vzťahov. Po spomí−
nanom uvedomení si otvoríte okno do
duše a tým príchodu novej, čistej a veľmi
silnej lásky, o ktorej existencii ste začali
pochybovať. Zadaní objavia silu už exis−
tujúceho vzťahu. 

Obdobie zmien pokra−
čuje… Definujte si, po
čom túžite a nechajte
pracovať vyššie sily,
aby vám to splnili. Máte
otvorené možnosti na a−
kékoľvek zmeny a to
všetkého druhu a cha−
rakteru. Ak máte niečo

nalinajkované v hlave iba na úrovni
myšlienok, šup−šup preniesť to do reálu,
máte na to ideálne obdobie. Jediné, čo by
ste mali držať pod pokrievkou, je aro−
gancia a to aj v situáciách, kde sa bude
priam pýtať. Platí to aj pre hranú –
predstieranú aroganciu, divadlo nie je
vašou silnou stránkou, tak ho prene−
chajte „profíkom“.  

Možno ste čakali na ide−
álne podmienky pre u−
skutočnenie a urobenie
hrubých čiar a to práve
prišlo. Nechajte všetko
staré odísť a pripravte
sa na prijatie toho nové−
ho a pekného. Neživte v
sebe niečo, čo je už dávno
nefunkčné a dajte šancu životu, aby vám
priniesol vietor, silu a energiu všade
tam, kde ste už nedúfali. Nové začiatky
si síce vyžadujú viac námahy, ale nedo−
stali by ste tú šancu, pokiaľ by ste to ne−
zvládli. Prijmete túto hodenú rukavicu?
Zamerajte sa na jednu vec a robte ju
precízne, nenakladajte si ich veľa, aby
ste ich „neodflákli“. 

Dni plné prekvapení,
milých, nečakaných a
hlavne úprimných. V
každom dni očakávajte
niečo nové a pre vás prí−
nosné. Pre všetkých pla−
tí odhodenie zažratých,
naškrobených zvykov,

tradícií a kŕčovitého sa držania konzer−
vatívnosti. Oblečte sa pestro, farebne, od−
viažte sa tam, kde ste si to nikdy nedo−
priali. Vneste do svojho týždňa pestrosť
a radosť. Pokiaľ si to nemôžete dovoliť v
práci, nemáte sa na čo vyhovárať, stále
máte možnosť vyšantiť sa v súkromí. 

Tí zo znamenia, ktorí ne−
majú partnera alebo ve−
ľmi blízkeho človeka,
ktorý pri nich stojí v dob−
rom aj zlom, to budú mať
ťažšie. Rybám v tomto
týždni vládne dualita, či−
že praje vzťahom, v kto−
rých obaja – nie jednotli−
vo, všetko vyriešia veľmi hladko.
Osamelé rybky spadnú do osídiel smút−
ku, sebaľútosti, hnevu a zlobe, preto tam
hrozia aj silné, častokrát neoprávnene,
citové a iné výbuchy. Pokúste sa toto
všetko mať pod kontrolou. Pripravte si
argumenty a naozaj chladnú hlavu, bu−
dete sa musieť v jednej záležitosti obhá−
jiť. 

HOROSKOP NA TENTO TÝŽDEŇ
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REGISTRAÈNÉ POKLADNE EURO
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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, 

lopravy traktorov ll tepovanie interiérov  tepovanie interiérov ll autofólie autofólie

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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Príďte si oddýchnuť a zrelaxovať do 

HOTELA AQUATERMAL
STREHOVÁ 

Denne od 10:00 − 22:00 hod. sú Vám k dispozícii: 
Vnútorné bazény: Vnútorný oddychový bazén 
s termálnou vodou * Vnútorný vírivý bazén s termálnou vodou *

Vnútorný detský bazén s hríbikom a nosorožcom* Wellness centrum
− saunový svet (suchá sauna, infra  sauna, parná bylinná sauna,

parná soľná sauna) *  Ochladzovací bazén * Tepidárium 
* Ľadopád * Sprchový svet − vedro, studená sprcha, zážitková

sprcha, sprcha * Oddychová zóna s pohodlnými lehátkami 
a výhľadom na vonkajšie bazény

* Široká ponuka masáží * Hydromasážna vaňa *  
Čaká Vás príjemné prostredie a ochotný personál.  

Účelom zbierky je podpora a skvalitnenie života klientov v
DDaDSSV. Krtíš. Miestom konania zbierky sú verejne prístupné
miesta na území okresu V. Krtíš. Na zbierku môžete prispieť vkla−
dom alebo prevodom na účet č. 70000398874/8180, VS 647551, ale−
bo priamym finančným príspevkom  v hotovosti do označenej
uzavretej pokladničky. Osoby zodpovedné za konanie zbierky: 

Mgr. Júlia Černajová, riaditeľka DDaDSS V. Krtíš 
a  Mgr. Erika Hriechová sociálna pracovníčka. 

Inf.: tel:  047/4830825, domov− dochodcov@stonline.sk

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb V. Krtíš vyhlasuje
DOBROVOĽNÚ VEREJNÚ ZBIERKU

za účelom získania finančných prostriedkov na podporu 
a skvalitnenie života klientov v DDaDSSV. Krtíš

n PNEUSERVIS 
KOSIHOVCE
Prezúvanie auta 

od 12 eur,
čistenie autointeriérov 

od 10 eur. 
Inf.m 0948 508 472. np − 329

A G R O S P O L
Ž e l o v c e ,  s . r . o .

Krtíšska 296
991 06 Želovce

Ponúka na predaj nákladné
autá: * Škoda 706 MTSP 27

Rok výroby: 1988,  pojazdné
Cena: 2 500 eur

* AVIA A 31. 1 SKRIŇOVÁ
Rok výroby: 1991, pojazdné

Cena: 1 300 eur
Viac info na  047/4893133 

alebo 0915 571 005 p. Račko



16 / 2. december 2013
07

−1
2 ODVOLANIA

l 3. 12. 2013 o 9.00 hod:
FILMOVÉ CESTIČKY
Prehliadka dokumentárnych a
hraných filmov regionálnych
autorov, Kultúrny dom Halič
l 5. 12.2013 o 15.30 hod.:
FILMOVÁ ABECEDA −  Tvorivé
stretnutie začínajúcich filmá−
rov,Gymnázium A. H. Škultéty−
ho  Veľký Krtíš.
VIANOCE NA HONTE −
Výchovno−vzdelávací program
l10. 12. 2013 o 9.00 hod.

ZŠ, Nám. A. H. Škultétyho,
Veľký Krtíš.
l 11. 12. 2013 o 9.00 hod.:  ZŠ,
J.A. Komenského, Veľký Krtíš 
l 14. 12. 2013:  Pamätný deň
Aladára Zsélyhiho,  Bušince,
Čeláre .
l16. −19. 12.2013: ČARO VIANOC
Výstava detských výtvarných
prác, Mestské kultúrne stredis−
ko Veľký Krtíš.

Zmena programu vyhradená

Hontiansko  ipeľské osvetové stredisko
na decmeber pripravuje
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Pri príležitosti dňa študent−
stva si študenti Gymnázia A. H.
Škultétyho vo Veľkom Krtíší
15. novembra 2013 sprestrili
svoj deň. Označili ho taktiež
ako deň neformálneho vyu−
čovania. Žiaci prišli do školy
v teplákoch, na hodinách sa
neskúšalo a na celej škole
panovala dobrá nálada.
Trieda Septima, ktorá mala
najväčší percentuálny počet
žiakov v teplákoch, vyhrala
sladkú odmenu. Na posled−
ných hodinách boli pre žia−

kov pripravené zaujímavé
krátke filmy od amatér−
skych filmárov nášho okre−
su. Chlapci sa zúčastnili fut−
balového turnaja o putovný
pohár MontyPet Cup.
Zúčastnilo sa ho celkove o−
sem tímov a to Oktáva,
Septima, Sexta, výber Prima
až Kvarta, 4. AB, 3. AB, 2. A,
1. A. Turnaj sa hral počas ce−
lého dňa, takmer nepretrži−
te. Už ráno bola atmosféra
napätá, nikto netušil kto vý−
hra, favoritov bolo viacej,

ale najväčším bola 4. AB a
Oktáva. Lenže už po odohra−
tí základnej časti bolo jasné,
že ani jeden z favoritov tur−
naj nevyhrá, keďže neuspeli
už v základných skupinách.
Zo svojich skupín postúpili
Sexta, 3. AB, 2. A a prekva−
penie turnaja 1. A. Do finále
sa dostali 3. AB a 2. A. Finále
bolo veľmi vyrovnané roz−
hodla len jedna chyba chvíľu
pred koncom zápasu, ktorú 3.
AB dokázala využiť. 3. AB doti−
ahla finále do úspešného kon−
ca a vyhrala najtesnejším roz−
dielom, a tak sa stala zaslúže−
ným víťazom medzitriedneho
futbalového turnaja. S celko−
vým skoré 11 : 0, boli hráči 3.
AB jediným mužstvom, ktoré

neinkasovalo ani jeden gól.  Po
celodennej námahe sa mohli
radovať z putovného pohára,
venovaného  Jurajom
Sölským, majiteľom predajne
Chovateľské potreby
MontyPet, ktorému týmto ve−
ľmi pekne ďakujeme. Ocenený
bol aj najlepší strelec turnaja
Marek Greguš z 3. B, ktorý zís−
kal trofej a poukážku na ná−
kup v školskom bufete. Deň
študentsva si žiaci užili, tešili
sa z príjemného dňa a kedže
mali skrátené vyučovanie a ho−
diny trvali len 30 minút, od−
chádzali zo školy so slovami:
"Takéto dni by mohli bývať
aj častejšie“.

LÍVIA TOLDYOVÁ, 
MAREK GREGUŠ

Na treťom mieste skončil
navrátilec Matej Liska, prí−
jemným prekvapením bola
"krumpľová" medaila pre
Richarda Fonóda. Prémie
boli dve, keď Činčura zakon−
čoval "104" a prekonal ho
Babinský (108).

Priebežné poradie po 6. kole
MDC: 1. Babinský 730 b., 2.

Lajtoš 650 b., 3. Haško 270 b.,
4. Činčura 250 b., 5. Fekete
180 b., 6. Trudič 160 b., 7.
Fonód R. 150 b., 8. Liska M.
80 b.
Najbližšie sa v ZET−ku stret−
neme 7. 12. a o týždeň ne−
skôr 14. 12. čaká šípkarov
TOP−ka v Košiciach.

−MDCVK−

Deň študentstva 2013 oslávili v teplákoch a športom
‚‚Deň študentsva bol medzinárodnou študentskou úniou sta−
novený na 17. november, a to na pripomenutie udalostí zo
17. novembra 1939, kedy bolo v Prahe po protinacistickej de−
monštrácii popravených deväť študentov a tisíce ďalších bo−
li poslaných do koncentračného tábora Sachsenhausen.''

Gymnazisti si pripravili futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnilo osem družstiev

Putovný pohár získali chlapci z 3. AB triedyNajlepším strelcom sa stal Marek Greguš

Šípky v novembri...
…sa dajú buď oberať na čaj, alebo hádzať do okrúh…sa dajú buď oberať na čaj, alebo hádzať do okrúh−−

leho terča zo vzdialenosti 2,37 metra. Tú druhú možleho terča zo vzdialenosti 2,37 metra. Tú druhú mož−−
nosť si v sobotu 23. 11. zvolili desiati priaznivci eleknosť si v sobotu 23. 11. zvolili desiati priaznivci elek−−
tronických šípok, ktorí sa stretli v ZET−ku v 6. kole 7.tronických šípok, ktorí sa stretli v ZET−ku v 6. kole 7.
ročníka M−DART CUPU. Vo finále si to medzi sebou oročníka M−DART CUPU. Vo finále si to medzi sebou o−−
päť rozdali Martin Lajtoš a Ivan Babinský, ktorý bolpäť rozdali Martin Lajtoš a Ivan Babinský, ktorý bol
napokon úspešnejší a upevnil si tak vedúce postavenienapokon úspešnejší a upevnil si tak vedúce postavenie
v priebežnom hodnotení.v priebežnom hodnotení.



18 / 2. december 2013

09:50 − Asijina voľba 64/88
10:50 − Duel 11:15 − 5 proti 5
12:00 − Správy RTVS 12:20 −

Dámsky klub  13:55 − Taxík 14:20 − Postav dom,
zasaď strom 15:15 − Asijina voľba 65/88 16:00 −
Správy RTVS 16:20 − Počasie 16:25 − Geo report:
Potápači od Bajkalského jazera 17:15 −
Podvodníci v akcii VII 1/10 17:50 − Duel 18:20 − 5
proti 5 19:00 − Správy RTVS  19:50 − Góly − body −
sekundy  20:10 − Počasie  20:20 − Baaria 22:40 −
Večne mladí 2/4 00:15 − Medicopter 117: Kokaín
01:05 − Autosalón 01:25 − Občan za dverami 01:55
− Dámsky klub 03:25 − Sila lásky V. 244 04:15 −

Asijina voľba 65/88 

09:45 − Iba taká hra 11:05 −
Fokus rodina "N" 11:50 −

Miestopis cechov a manufaktúr: Mlyny a mlyná−
ri 12:10 − Živá panoráma 12:45 − ArtSpektrum
12:50 − Tance a tanečné hry z Považského

Chlmca 13:10 − Pocit svojho žitia 13:40 − Magazín
Ligy majstrov 14:10 − Odpískané 14:50 − Športové
ozveny 15:30 − Autosalón 15:55 − Národnostný do−
kument 16:20 − Profesionál 16:45 − Fokus práca
"N" 17:30 − Správy RTVS z regiónov 17:45 −
Počasie 17:50 − Správy − Hírek 18:00 − Vašimi o−
čami: Poľsko 18:30 − Košice − Európske hlavné
mesto kultúry 18:45 − Večerníček: Kapitán bez lo−
de 18:50 − Macko Uško: Strašidielko 18:55 − Bolek
a Lolek idú do sveta: Poľovačka na gorilu 19:05 −
Čím cestovať: Mio z Japonska  19:20 − Hádaj, kto
nás pozval? 19:50 − Správy RTVS pre nepočujú−
cich "N" 19:55 − 100 názorov 20:00 − Slovensko
2013 − Advent: Jana Kirschner z PKO Čierny o−
rol v Prešove  21:05 − VAT − Veda a technika:
Nanotechnologické laboratórium 21:35 − Správy
a komentáre 22:00 − Góly − body − sekundy 22:05 −
Posledný kat 23:35 − Správy RTVS "N" 00:25 −
ArtSpektrum 

09:35 − Chlapi neplačú
10:40 − Kobra 11 XII. 10/10
11:40 − Bez stopy VII. 16/24

12:30 − FARMA 13:45 − FARMA − DUEL 15:30 − Dva
a pol chlapa X. − NOVÁ SÉRIA 1/13 16:00 − NCIS:
Námorný vyšetrovací úrad X. 2/24 17:00 − PRVÉ
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 − Lampáreň 17:50 −
Chlapi neplačú 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY
20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY  20:15 − POČASIE
20:30 − Búrlivé víno  21:40 − FARMA 23:00 − NCIS:
Námorný vyšetrovací úrad X. 2/24 00:00 − Kobra
11 XII. 10/10 00:50 − Bez stopy VII. 16/24 01:35 −
MAYDAY: Stav núdze 03:05 − FARMA 04:00 −
Kobra 11 XII. 10/10 04:45 − Lampáreň 

09:35 − Panelák 10:50 − Pod
povrchom 21 12:00 − NOVI−
NY O 12:00 12:30 − Kosti IV.

9 13:30 − Kosti VI. 8 14:30 − Vtierka Castle IV. 5
15:40 − Nakupuje vám to 15:55 − Páli jej to? 17:00
− NOVINY O 17:00 17:50 − SÚDNA SIEŇ: Choď za
bratom! 19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV JOJ  20:00 −
ŠPORT  20:15 − NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 −
PANELÁK: Pôvodný majiteľ 21:40 − DEDIČSTVO
22:50 − Kuriér 8 00:00 − Kosti VI. 8 

PONDELOK  2.12.:

09:50 − Asijina voľba 65/88
10:50 − Duel 11:15 − 5 proti 5
12:00 − Správy RTVS 12:20 −

Dámsky klub  13:55 − Postav dom, zasaď strom
14:30 − Reportéri 15:10 − Asijina voľba 66/88 16:00
− Správy RTVS 16:20 − Počasie 16:25 − Geo report:
Kiruna, legenda na železnici 17:15 − Podvodníci
v akcii VII 2/10 17:50 − Duel 18:20 − 5 proti 5 19:00
− Správy RTVS  19:50 − Góly − body − sekundy
20:10 − Počasie  20:20 − Nikto nie je dokonalý 21:30
− Sanitka II. 13/13 22:30 − Najväčšie kriminálne
prípady Slovenska: Médea 23:00 − Najväčšie kri−
minálne prípady Slovenska: Krvavé meniny
23:25 − Medicopter 117: Mister Radio 00:10 − O 5
minút 12 01:15 − Dámsky klub 02:50 − Sila lásky V. 

11:05 − Slovensko 2013 −
Advent: Jana Kirschner z

PKO Čierny orol v Prešove 12:05 − Živá panorá−
ma 12:40 − ArtSpektrum 12:45 − VAT − Veda a
technika: Nanotechnologické laboratórium
13:15 − Jennie Gerhardtová 15:05 − Família: Stále

spolu 15:30 − Orientácie 16:00 − Rusínsky maga−
zín 16:25 − Veda v Európe II: Mikróby 16:45 −
Fokus zdravie "N" 17:30 − Správy RTVS z regió−
nov 17:40 − Počasie 17:50 − Správy − Hírek 18:00 −
Koniari sveta: Stokmeni od Snežnej rieky 18:25 −
Obnovme si domov 18:45 − Večerníček: Kapitán
bez lode 18:50 − Macko Uško: Na hubách 18:55 −
Bolek a Lolek idú do sveta: V krajine tisíc a jed−
nej noci 19:05 − Čím cestovať: Aediel z Coata Rica
19:20 − Hádaj, kto nás pozval? 19:50 − Správy
RTVS pre nepočujúcich "N" 19:55 − 100 názorov
20:00 − Slovensko 2013 − Advent: Kandráčovci z
Malej scény Štátneho divadla Košice  21:05 −
Ambulancia: Ako si zachrániť prsníky 21:35 −
Správy a komentáre 22:00 − Góly − body − sekun−
dy 22:05 − Biela garda 6/8 22:50 − Umenie 2013:
Hudba 23:20 − Kinorama 23:45 − Kvarteto 00:15 −
Správy RTVS "N" 01:00 − ArtSpektrum 

09:35 − Chlapi neplačú
10:45 − Kobra 11 XIII. 1/12
11:45 − Bez stopy VII. 17/24

12:45 − Dr. House VII. 2/23 13:45 − Krok za krokom

IV. 16/24 14:15 − FARMA 15:30 − Dva a pol chlapa
X. 2/23 16:00 − NCIS: Námorný vyšetrovací úrad
X. 3/24 17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25
− REFLEX 17:50 − Chlapi neplačú 19:00 −
TELEVÍZNE NOVINY  20:00 − ŠPORTOVÉ NO−
VINY  20:15 − POČASIE 20:30 − Búrlivé víno  21:40
− FARMA 23:05 − NCIS: Námorný vyšetrovací ú−
rad X. 3/24 00:00 − Kobra 11 XIII. 1/12 00:55 − Bez
stopy VII. 17/24 01:40 − Dr. House VII. 2/23 02:25 −
NCIS: Námorný vyšetrovací úrad X. 3/24 03:05 −
FARMA 04:00 − Kobra 11 XIII. 1/12 

09:30 − PANELÁK: Pôvodný
majiteľ 10:50 − Pod povr−

chom 22 12:00 − NOVINY O 12:00 12:30 − Kosti IV.
10 13:30 − Kosti VI. 9 14:30 − Vtierka Castle IV. 6
15:40 − Nakupuje vám to 15:55 − Páli jej to? 17:00
− NOVINY O 17:00 17:50 − SÚDNA SIEŇ: Staraj sa
o seba! 19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV JOJ  20:00 −
ŠPORT  20:15 − NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 −
PANELÁK: Svedok 21:40 − Hviezdna pechota
00:30 − Gigolovia IV. 01:05 − Hviezdna pechota
03:45 − Gigolovia IV. 04:10 − Mesto stratených 3

UTOROK   3.12.:

14:30 − Pravdivé príbehy s
Katkou Brychtovou: Aféra

15:10 − Asijina voľba 67/88 16:00 − Správy RTVS
16:20 − Počasie 16:25 − Geo report: Grossglockner,
život na úpätí hory 17:15 − Podvodníci v akcii VII
3/10 17:50 − Duel 18:20 − 5 proti 5 19:00 − Správy
RTVS  19:50 − Góly − body − sekundy  20:10 −
Počasie  20:20 − Enigma 22:15 − Traja muži na za−
bitie 23:50 − Medicopter 117: Jediná svedkyňa
00:35 − Reportéri 01:05 − Slovensko v obrazoch
01:25 − Dámsky klub 02:55 − Sila lásky V. 246 03:45
− Asijina voľba 67/88 04:30 − Správy RTVS "N" 

09:45 − Ambulancia: Ako si
zachrániť prsníky 10:10 −

Rusínsky magazín 10:40 − Koniari sveta:
Stokmeni od Snežnej rieky 11:05 − Slovensko
2013 − Advent: Kandráčovci z Malej scény Štát−
neho divadla Košice 12:05 − Živá panoráma 12:40
− ArtSpektrum 12:45 − Balady a piesne 13:40 −
Líška 14:40 − Biela garda 6/8 15:30 − Slováci vo

svete: Morava 15:55 − Maďarský magazín 16:25 −
Tempo 16:45 − Fokus spotrebiteľ "N" 17:30 −
Správy RTVS z regiónov 17:45 − Počasie 17:50 −
Správy − Hírek 18:00 − Súčasné bývanie 18:25 −
Test magazín 18:45 − Večerníček: Na sviatok
svätej Barbory 18:50 − Macko Uško: Farby 18:55 −
Bolek a Lolek idú do sveta: Na úpätí
Kilimandžára 19:05 − Čím cestovať: Gisel z Kuby
19:20 − Hádaj, kto nás pozval? 19:50 − Správy
RTVS pre nepočujúcich "N" 19:55 − 100 názorov
20:00 − Slovensko 2013 − Advent: Zuzana
Smatanová a Milo Suchomel z Reduty v Lučenci
21:05 − Deň neonatológa alebo najmenší Slováci
21:35 − Správy a komentáre 22:00 − Góly − body −
sekundy 22:05 − Nová vlna v českom filme: Dita
Saxová 23:50 − Polícia 00:05 − Profesionál 00:20 −
Autosalón 00:45 − Správy RTVS "N" 01:30 −

ArtSpektrum 

09:35 − Chlapi neplačú
10:45 − Kobra 11 XIII. 2/12

11:45 − Bez stopy VII. 18/24 12:45 − Dr. House VII.
3/23 13:45 − Krok za krokom IV. 17/24 14:15 − FAR−

MA 15:30 − Dva a pol chlapa X. 3/23 16:00 − NCIS:
Námorný vyšetrovací úrad X. 4/24 17:00 − PRVÉ
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 − REFLEX 17:50 −
Chlapi neplačú 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY
20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY  20:15 − POČASIE
20:30 − Modré z neba  22:30 − NCIS: Námorný vy−
šetrovací úrad X. 4/24 23:35 − Kobra 11 XIII. 2/12
00:30 − Bez stopy VII. 18/24 01:20 − Dr. House VII.
3/23 02:10 − Krok za krokom IV. 17/24 02:30 −
Nevinnosť na predaj 04:00 − Kobra 11 XIII. 2/12 

09:30 − PANELÁK: Svedok
10:55 − Pod povrchom 23
12:00 − NOVINY O 12:00

12:30 − Kosti IV. 11 13:30 − Kosti VI. 10 14:30 −
Vtierka Castle IV. 7 15:40 − Nakupuje vám to
15:55 − Páli jej to? 17:00 − NOVINY O 17:00 17:50 −
SÚDNA SIEŇ: Netráp syna 19:00 − VEĽKÉ NO−
VINY TV JOJ  20:00 − ŠPORT  20:15 −
NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 − PANELÁK:
Vianočné trhy 21:40 − Kosti IX. 5 22:45 − Vtierka
Castle V. 16 23:45 − Vtierka Castle III. 23 00:45 −
Kuriér 9,10 02:45 − Zločin 9,10 
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SPRAVODAJSKÝ TÝŽDENNÍK l Vydáva Mgr. Ružena Hornáčeková − NOVAPRESS, Ul. SNP 29, 990 01 V. Krtíš, IČO 17 892 970, člen Asociácie vydava−
teľov regionálnej tlače na Slovensku v spolupráci s OZ Za spoločný Pokrok l Šéfredaktorka Mgr. RUŽENA HORNÁČEKOVÁ, zástupkyňa Bc. JANA
KAMENSKÁ l Sídlo vydavateľa a redakcie Ul. SNP 29, Veľký Krtíš l tel./fax: 047/4830342,4831555, 4831333, 0902 302 102, 0918 59 65 65, 0910 989 479

l E−mail: noviny.pokrok@stonline.sk, www. pokrok.vkinfo.sk l Vychádza každý pondelok l Uzávierka čísla v stredu l Cena 0,70 eur l Rozširuje Slovenská pošta, š.p., sú−
kromní distribútori a Mediapress, spol. s.r.o., Lučenec l Objednávky na predplatné prijíma redakcia l Podávanie novinových zásielok povolené OZ SsRP B. Bystrica č.j.
3721/OPČ 95 zo dňa 13.11.1995 l Za príspevky ďakujeme, nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame a neobjednané články nehonorujeme, všetky informácie a fotografie
uverejnené v týždenníku POKROK podliehajú autorskému zákonu č. 618/ 2003l Registrácia Ministerstvo kultúry SR− EV 2798/08.l Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek
použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom ja−
zyku bez písomného povolenia redakcie POKROK  je zakázané. kontakt: noviny.pokrok@stonline.sk. Zadávatelia oznamov do Spoločenskej rubriky súhlasili so spracovaním
svojich osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. l ISSN 1336 − 068 X   

TV PROGRAM



19 / 2. december 2013

09:35 − Dunajské rozpráv−
ky: Víla Milka 1/3 10:05 −
Berlin, Berlin: Kto miluje

tučniaka? 19 11:05 − Milujem Slovensko 12:30 −
On air 12:55 − Pošta pre teba 13:55 − Elisa z
Rivombrosy 3/13 15:30 − V službách kráľa 17:15 −
Postav dom, zasaď strom 18:00 − Taxík 18:25 −
Nebíčko v papuľke: Medzinárodné Vianoce 19:00
− Správy RTVS  19:50 − Góly − body − sekundy
20:10 − Počasie  20:20 − Pošta pre teba 21:20 −
Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou:
Predsudky 21:55 − Lilly Schönauerová: Láska s
prekážkami 23:25 − Časy sa menia 01:00 − Elisa z
Rivombrosy 3/13 02:25 − V službách kráľa 04:10 −
Drišľakoviny 

09:40 − Televízny klub ne−
počujúcich 10:05 −
Národnostné správy 10:15 −

Halali 10:30 − Slováci vo svete 2012: Holandsko
2012 11:00 − Slovensko 2013 − Advent: Detský spe−
vácky zbor Slovenského rozhlasu z Moyzesovej
siene v Bratislave 12:05 − 5 minút po dvanástej:
POZOR, ÚCHYL! 13:05 − GYMPEL.TV: Kapor
13/13 14:05 − Magazín Ligy majstrov 14:40 −
Kapura 15:25 − Farmárska revue 15:50 − Test ma−
gazín 16:05 − Senior klub 16:40 − Herecké legendy
− Ladislav Chudík 16:45 − Maškaráda 18:45 −
Večerníček: Kapitán bez lode 18:50 − Macko
Uško: Chvastúnik 18:55 − Bolek a Lolek idú do
sveta: Veľká cena Argentíny 19:05 − Čím cestovať:
Baka z Jordánska  19:20 − Hádaj, kto nás pozval
19:55 − Správy RTVS pre nepočujúcich "N" 20:00 −
100 názorov  20:05 − Vynálezy, ktoré zmenili svet:
Vynálezy, ktoré zmenili svet − 1960 − 1970 20:55 −
Anjeli strážni: Anjeli strážni Paľa Hammela
21:25 − A3UM: STRATY A NÁLEZY 21:55 − Božie
deti 23:20 − Umenie 2013: Hudba 23:45 −
ArtSpektrum 23:50 − Správy RTVS "N" 

09:15 − Kocúr v čižmách
(HD) 10:55 − 2 baby na mi−
zine 11:25 − Dva a pol chla−

pa X. 5/23 11:50 − Ako prežiť Vianoce 13:40 − Pán
Deeds 15:35 − Moja super Ex 17:40 − Hurikán
18:20 − Smotánka 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY
20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY  20:15 − POČASIE
20:30 − FARMA  21:45 − Korenie lásky 00:00 − Pán
Deeds 01:35 − Smrtiaca lavína 03:30 − NCIS:
Námorný vyšetrovací úrad X. 6/24 04:10 − FAR−
MA

09:55 − PANELÁK: Všetko
prasklo 11:15 − ČESKO SLO−
VENSKO MÁ TALENT 13:20

− Veľké preteky 15:45 − Otec vagabund 17:55 −
Cena je správna 19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV JOJ
20:00 − ŠPORT  20:15 − NAJLEPŠIE POČASIE
20:20 − Útek zo Sibíri 23:25 − Ikarus 01:15 − Vojna
proti nemŕtvym 03:40 − C.S.I.:  New York IV.  

SOBOTA  7.12.:

09:50 − Asijina voľba 68/88
10:50 − Duel 11:15 − 5 proti 5
12:00 − Správy RTVS 12:20 −

Dámsky klub  13:55 − Postav dom, zasaď strom
14:30 − Nebíčko v papuľke: Slovenská Ľupča
15:10 − Asijina voľba 69/88 16:00 − Správy RTVS
16:20 − Počasie 16:25 − Geo report: Sibírski poži−
arnici 17:15 − Podvodníci v akcii VII 5/10 17:50 −
Duel 18:20 − 5 proti 5 19:00 − Správy RTVS  19:50
− Góly − body − sekundy  20:10 − Počasie  20:20 −
Milujem Slovensko 21:40 − Legendy popu:
Helena Vondráčková 23:35 − Nikto nie je doko−
nalý 00:45 − Medicopter 117: Pochované za živa
01:30 − Dámsky klub 03:05 − Sila lásky V. 248 04:10

− Drišľakoviny 

09:45 − Spektrum vedy 10:10 −
Berieme to do vlastných rúk

4.časť 10:35 − Mláďatá zo zoo II. 11:05 − Slovensko
2013 − Advent: Peter Michalica z Kostola sv.

Kataríny v Kremnici 12:05 − Živá panoráma 12:40
− ArtSpektrum 12:55 − Mikuláš Mráz 14:05 − Večer
pod lampou 16:30 − Tvárou v tvár 17:00 − Žrebo−
vanie MS 2014 vo futbale − Brazília 18:45 −
Večerníček: Prišiel svätý Mikuláš 18:50 − Macko
Uško: Pokladnička 18:55 − Bolek a Lolek idú do
sveta: Na púšti Gobi 19:05 − Čím cestovať: Willy z
Bewinu  19:20 − Hádaj, kto nás pozval? 19:50 −
Správy RTVS pre nepočujúcich "N" 19:55 − 100
názorov 20:00 − Slovensko 2013 − Advent: Detský
spevácky zbor Slovenského rozhlasu z
Moyzesovej siene v Bratislave  21:05 − Família −
Návraty: Kristínka 21:35 − Góly − body − sekundy
21:40 − Kinorama 22:10 − Spálené životy 23:50 −
BJD Raúl Midón Trio (USA) 00:50 − Správy RTVS
"N" 01:40 − ArtSpektrum 

09:35 − Chlapi neplačú
10:45 − Kobra 11 XIII. 4/12
11:45 − Bez stopy VII. 20/24

12:45 − Dr. House VII. 6/23 13:45 − Krok za krokom

IV. 18/24 14:15 − FARMA 15:30 − Dva a pol chlapa
X. 5/23 16:00 − NCIS: Námorný vyšetrovací úrad
X. 6/24 17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25
− REFLEX 17:50 − Chlapi neplačú 19:00 −
TELEVÍZNE NOVINY  20:00 − ŠPORTOVÉ NO−
VINY  20:15 − POČASIE 20:30 − Kocúr v čižmách
(HD)  22:10 − AKČNÝ PIATOK: Žoldnieri spra−
vodlivosti 00:15 − NCIS: Námorný vyšetrovací ú−
rad X. 6/24

09:30 − PANELÁK: S prav−
dou von! 10:50 − Pod povr−
chom 25 12:00 − NOVINY O

12:00 12:30 − Kosti IV. 13 13:30 − Kosti VI. 12 14:30
− Vtierka Castle IV. 9 15:40 − Nakupuje vám to
15:55 − Páli jej to? 17:00 − NOVINY O 17:00 17:50 −
SÚDNA SIEŇ: Spamätaj sa! 19:00 − VEĽKÉ NO−
VINY TV JOJ  20:00 − ŠPORT  20:15 − NAJLEPŠIE
POČASIE 20:20 − Tsunami: 3D 22:30 − PANELÁK:
Všetko prasklo 23:50 − Až do smrti 02:15 − Kosti
VI. 12 03:10 − Tsunami: 3D 04:40 − KRIMI  −

PIATOK  6.12.:

09:50 − Asijina voľba 67/88
10:50 − Duel 11:15 − 5 proti 5 12:00 − Správy RTVS
12:20 − Dámsky klub  13:50 − Postav dom, zasaď
strom 14:20 − Tajomstvo mojej kuchyne 15:15 −
Asijina voľba 68/88 16:00 − Správy RTVS 16:20 −
Počasie 16:25 − Geo report: Guayana, zelené pek−
lo cudzineckej légie 17:15 − Podvodníci v akcii
VII 4/10 17:50 − Duel 18:20 − 5 proti 5 19:00 − Správy
RTVS  19:50 − Góly − body − sekundy  20:10 −
Počasie  20:20 − Nevera po slovensky 1/3 21:30 −
Reportéri 21:55 − Wallander III: Jesenná udalosť
1/3 23:30 − Medicopter 117: Kamikadze 00:15 −
Najväčšie kriminálne prípady Slovenska: Médea
00:40 − Najväčšie kriminálne prípady Slovenska:
Krvavé meniny

10:00 − Maďarský magazín
10:25 − Súčasné bývanie
10:55 − Slovensko 2013 −
Advent: Zuzana Smatanová a

Milo Suchomel z Reduty v Lučenci 11:55 − Živá pano−

ráma 12:35 − ...a medailón predsa bude! 13:05 −
Pozor na anjelov 14:20 − Ako chutí muzika 15:00
− Senior klub−magazín 15:30 − Cesta 15:55 −
Berieme to do vlastných rúk 4.časť 16:25 − Polícia
16:45 − Fokus právo "N" 17:30 − Správy RTVS z re−
giónov 17:40 − Počasie 17:50 − Správy − Hírek 17:55
− Mláďatá zo zoo II. 18:25 − Halali 18:45 − Večerníček:
Kapitán bez lode 18:50 − Macko Uško: Požiar 19:00
− Bolek a Lolek idú do sveta: Olympiáda v Mexiku
19:05 − Čím cestovať: Xadim Zo Senegalli  19:20 −
Hádaj, kto nás pozval? 19:50 − Správy RTVS pre ne−
počujúcich "N" 19:55 − 100 názorov 20:00 −
Slovensko 2013 − Advent: Peter Michalica z
Kostola sv. Kataríny v Kremnici  21:05 − Spektrum
vedy 21:35 − Správy a komentáre 22:00 − Góly − bo−
dy − sekundy 22:05 − Večer pod lampou 00:10 −
Medzinárodný terorizmus po roku 1945: 

10:30 − Chlapi neplačú
11:35 − Kobra 11 XIII. 3/12

12:40 − Bez stopy VII. 19/24 13:35 − Dr. House VII.
4−5/23 15:30 − Dva a pol chlapa X. 4/23 16:00 − NCIS:
Námorný vyšetrovací úrad X. 5/24 17:00 − PRVÉ
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 − REFLEX 17:50 −
Chlapi neplačú 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY
20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY  20:15 − POČASIE
20:30 − Búrlivé víno  21:40 − FARMA 23:00 − NCIS:
Námorný vyšetrovací úrad X. 5/24 00:00 − Kobra
11 XIII. 3/12

JOJ 09:30 − PANELÁK:
Vianočné trhy 10:50 − Pod
povrchom 24 12:00 − NOVI−

NY O 12:00 12:30 − Kosti IV. 12 13:30 − Kosti VI. 11
14:30 − Vtierka Castle IV. 8 15:40 − Nakupuje vám
to 15:55 − Páli jej to? 17:00 − NOVINY O 17:00 17:50
− SÚDNA SIEŇ: Dlžník 19:00 − VEĽKÉ NOVINY
TV JOJ  20:00 − ŠPORT  20:15 − NAJLEPŠIE
POČASIE 20:20 − PANELÁK: S pravdou von!
21:40 − Pasca v džungli 00:30 − Gigolovia IV. 01:00
− Pasca v džungli 03:40 − Gigolovia IV. 

09:45 − Autosalón 10:15 −
Planéta Zem I.: Púšte 11:05

− Slovensko v obrazoch 11:25 − Svet v obrazoch
11:55 − O 5 minút 12 13:10 − Občan za dverami
13:45 − Agatha Christie : Poirot: Po pohrebe 15:20
− Zlatá klasika: Kto odchádza v daždi 16:55 −
Nikto nie je dokonalý 18:15 − Tajomstvo mojej
kuchyne 19:00 − Správy RTVS  19:50 − Góly − body
− sekundy  20:10 − Počasie  20:20 − Hodina deťom
23:20 − Agatha Christie : Poirot: Po pohrebe 00:55
− O 5 minút 12 02:00 − Časy sa menia

10:00 − Nepoškvrnené
Počatie Panny Márie 11:40 −
Siroty 12:25 − Vynálezy, kto−

ré zmenili svet: Vynálezy, ktoré zmenili svet −
1960 − 1970 13:25 − On air 13:45 − Família −
Návraty: Kristínka 14:15 − Orientácie: Orientácie
14:40 − Slovo 14:50 − Vianočné krasokorčuliarske
exhibície: Veľká krasokorčuliarska exhibícia
15:50 − Anjeli strážni: Anjeli strážni Paľa
Hammela 16:20 − Hokej extraliga 19:10 −
Večerníček: Kapitán bez lode 19:15 − Macko
Uško: Dvakrát meraj a raz rež 19:25 − Bolek a
Lolek idú do sveta: Na divokom západe 19:35 −
Čím cestovať: Sabelo Kruger Park 19:55 − Správy
RTVS pre nepočujúcich "N" 20:00 − Nesmrteľní:
Kvety a Lucia  21:10 − Banícky chlebíček 22:05 −
Odpískané 22:35 − Pred rokmi... 23:00 − Českoslo−
venský filmový týždenník 23:15 − Správy RTVS
"N" 00:00 − Správy RTVS pre nepočujúcich "N"
00:10 − Slovo 

09:00 − Pes, ktorý zachrá−
nil Vianoce 10:35 − Moja
super Ex 12:30 − Korenie

lásky 14:40 − Foter je lotor 17:00 − Shrek 19:00 −
TELEVÍZNE NOVINY  20:00 − ŠPORTOVÉ NO−
VINY  20:15 − POČASIE 20:30 − FARMA −
SEMIFINÁLE  22:20 − Uhol pohľadu (HD) 00:05 −
Žoldnieri spravodlivosti 01:50 − Uhol pohľadu 

10:05 − Geissenovci − Ťažký
život milionárov IV. 11,12

12:10 − Dobrodružstvo na Aljaške 14:10 − Útek zo
Sibíri 17:15 − Nové bývanie 17:55 − Cena je správ−
na 19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV JOJ  20:00 −
ŠPORT  20:15 − NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 − ČS
MÁ TALENT  23:45 − Za nepriateľskou líniou 2
01:50 − Záhadné zmiznutie 03:45 − KRIMI

NEDEĽA  8.12.:

TV PROGRAM
ŠTVRTOK  5.12.:



20 / 2. december 2013

n Predám 3−izbový byt vo V.
Krtíši na Ul. SNP, po rekonšt−
rukcii. Cena: 28 000 euro. Inf.
m 0908 986 734.        np − 223
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 3 − izbový
RD v M. Kameni, za zvýhodne−
nú cenu. Volať vo večerných
hodinách. Inf. m 047/ 48 70
262.                           np − 304
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový byt vo V.
Krtíši na B. Nemcovej, kom−
pletne prerobený. Inf.m 047/
433 07 92.                  np − 340

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1 − izbový
kompletne zrekonštruo−
vaný byt na Venevskej.
Cena dohodou. Inf.m
0915 583 532.    np − 320
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Zoberiem do prená−
jmu 1, 2 alebo 3 izbový
byt vo V. Krtíši. Inf. m
0907 857 708.      np 367
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Súrne predám 3−ibový
byt s balkónom na ul.
Lučenskej. Cena doho−
dou. Inf. m 0905 709
687.                 np − 265
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž na
Novohradskej vo V.
Krtíši (20 m2, elektrika).
Zn. zachovalá. Cena
3.600 euro, prípadne do−
hodou. Inf. m 0918 561
853.                  np 352
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám podnájom do
2 − alebo 3 izbového by−
tu vo V. Krtíši. Zn.
Solídny nájomník. Inf.
m 0903 288 843.  np 356
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt
na Novohradskej č. 18
vo V. Krtíši. Inf. m 0949
609 825.           np 361
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Odstúpim 3−izbový
byt v radovej  zástavbe
v S. Ďarmotách. Inf. m
0907 853 788.  np 360
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom
v Kosihách nad Ipľom,

100m2, ústredné kúrenie, nové
okná, garáž, cena dohodou.
SÚRNE! Volať po 18:00 hod.
Inf. m 047/48 892 83, 0036 308
9393 56, 0036 205 8609 70. 

np − 371
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem obchodné pries−
tory na M. R. Štefánika 1 vo V.
Krtíši (poľovníctvo). Inf.m 0905
526 321.                    np − 375
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom 25 km
od V. Krtíša. Cena 23 000 eur.
Inf. m 0907 816 646, 0915 324
439.                           np −376
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Záhorciach, čiastočne zrekon−
štruovaný, pozemok 1600 m2,
všetky inžinierske siete. Cena
45 000 eur. Infm 0915 827 356. 

np − 378
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dva stavebné po−
zemky v Pôtri, aj jednotlivo.
Nachádzajú sa v obývanej zó−
ne, sú na nich inžinierske siete.
Inf. m 0905 442 662.        np − 379

n Predám 2−izbový vo V. Krtíši
na Ul. Venevskej. Inf.m 0908
931 027.                     np − 382
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku s dreve−
nou chatkou, predsieňou a ná−
raďovňou. Inf.m 0907 513 973.  

np − 390 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku s dreve−
nou chatkou, predsieňou a ná−
raďovňou. Inf.m 0907 513 973.  

np − 390 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1 −izbový byt vo
V. Krtíši. Cena 250 euro. Inf.m
0902 934 192.             np − 388 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem obchodné pries−
tory v centre mesta V. Krtíš.
Inf. m 0911 288 267.    np − 407

n Lacno predám staršiu spál−
ňu. Inf. m 0918 492 087.  

np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám obývaciu stenu, vá−
ľandy s úložným priestorom,
použitú kuchynskú linku, malú
skriňu, 2 konferenčné stolíky.
Inf.m 0907 513 973.     np − 389
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám farebný televízor
OVP − stereo, uhlopriečka 70
cm, cena 35 euro alebo doho−
da. Inf.m 0908 534 238. 

np − 383 

n Predám lesnícke  pletivo −
nové 50 m za 106,22 eur, výška
1,60 m. Inf. m 0908 962 716. 

np − 1244

n Predám prívesný vozíkPredám prívesný vozík
za malotraktor. Inf. za malotraktor. Inf. mm
0911 136 817.0911 136 817. np − 1.2
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 5 tonovú vlečku
ŠPZ + STK, cena dohodou.
Inf.m 047/ 48 249 94. 

np − 334

n Predám Š − Fabia 1,4, 44 kW,
r.v. 2001, strieborná metalíza. Ťaž−
né zariadenie, naj. 167 000 km, v
dobrom technickom stave. Inf.
m 0905 540 939.         np − 335
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š − Felicia − poško−
dená ľavá predná časť. Cena
dohodou. Inf.m 0907 822 227. 

np − 337
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám oceľové disky na
Hondu Civic 6 J x 15 ET 45
KROMAG. Spolu 50 euro. Inf.
m 0910 959 465.           np 355
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Opel Astra 1,7 die−
sel, červenej farby, r.v. 2000,
160 000 km, menené rozvody,
nový štartér, alternátor, výfuk,
malá spotreba. Cena 2 250 eu−
ro, resp. dohoda.  Inf.m 0904
495 376.                     np − 385
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Škodu Favorit pick
up, platné STK, EK, najazde−
ných 210 000 km, cena 200 eur.
Inf. m 047/48 234 66. np − 406
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prívesný vozík za o−
sobné auto. Inf. m 0903 374
915.                          np − 414
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prívesný vozík za o−
sobné auto, bez EČ, vhodný aj
za malotraktor. Inf. m 0903 374
915.                      np − 326 b

n Predaj najlacnejšieho palivo−
vého dreva. Inf. m 0915 867
594.                          np − 307
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo (po−
pílené na klátiky) s dovozom.
Minimálny odber 2 pm. Cena za
1 m3 od 37 eur. Inf. m 0917 698
979.                         np − 102
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo s do−
vozom agát, cer, dub, hrab. Inf.
m 0917 698 979.          np − 1121

l NEHNUTEĽNOSTI

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

122−13

n Predám 3−izbový byt na
Lučenskej (balkón + ló−
džia). Cena dohodou. Inf.
m 0905 799 385.        np − 02

ZA NAMI JE 21 ROKOV ZA NAMI JE 21 ROKOV 
ÚSPECHOV V REALITÁCH !ÚSPECHOV V REALITÁCH !

3−izbový byt vhodný na podnikanie, 
ul. SNP, prízemie, 75 m2 − 29 000,− eur

l ZARIADENIE 
DO DOMÁCNOSTI

n Výpredaj obkladačiek a
dlaždíc za mizerné ceny do
zlikvidovania skladových zá−
sob. Inf. m0905 660 174. np − 09

l STAVEBNÝ MATERIÁL

l AUTO − MOTO

n TATRANSKÉ PROFILY, 
OSB DOSKY, 

STAVEBNÉ REZIVO.
Aj s dovozom. 

Tesárske práce. Lacno. 
Inf. m 0905 483 357.     

np − 317

nPrenajmeme alebo predáme
skladové priestory o výmere
500 m štvorcových, chránené
kamerovým systémom v loka−
lite Modrý Kameň. Inf. &
0905 389 631                 np − 363b

l PREDAJ DREVA A UHLIA

n Predaj palivového dreva
aj s dovozom. Inf.m 0918 565
355.                           np − 321

n Predaj palivového
dreva − štiepané
(7 eur/ 100 kg),

klátiky (6, 50 eur). 
Inf. m 0917 521 100. 

np − 392

n Predaj palivového 
dreva aj s dovozom.
Inf.m 0905 463 926.

np − 394 
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n Vymením (alebo kúpim) pše−
nicu alebo kvalitné víno za a−
kékoľvek závažie na Zetor
7245. Inf. m 0907 435 170. 

np 346
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kŕmniky. Cena doho−
dou. Inf. m 047 48 923 13. 

np 348
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám sadenice smrečkov.
Inf. m 0918 574 089.  np 366
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim jablká na uskladne−
nie. Inf. m 0908 261 391.  

np 359

n Predám odstavčatá aj vy−
kŕmené ošípané. Inf.m 047/ 48
96 465.                    np − 295
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vietnamské prasce
od 20 eur za kus + ovce − lac−
no. Inf. m 0905 483 357.

np − 316
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prasiatka − odstavča−
tá. Inf. m 0910 254 546.  

np − 368
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípanú. Inf. m 0908
218 877.                    np −  345
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf.m
0949 112 084.              np − 373
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípané. Cena doho−
dou. Inf.m 0911 500 623. 

np − 374
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve ročné jalovice +
kompletný stroj na dojenie −
cena dohodou. Inf.m 047 48
915 13 − volať po 20.00 hod.   

np − 396 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka maltezá−
kov, 6 týždňové. Cena 110 eu−
ro. Inf.m 0948 815 506. 

np − 387 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám krmníka − vyše 200
kg. Inf.m 0918 922 600. 

np − 384
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá a vysu−
šenú navrecovanú kukuricu.
Inf. m 0902 345 275.    np − 408

n Hľadám si prácu ako murár,
ovládam všetky maliarske a
murárske práce. Inf. m 0905
191 860.                       

np− 273

n Vykonávam murárske a mali−
arske práce, prerábky byto−
vých jadier, zatepľovanie rodin−
ných domov. Inf. m 0908 627
952.                         np − 298
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Invalidný dôchodca (52 r.)
hľadá prácu − rôzne pomocné
práce, stráženie, roznášanie le−
tákov a iné. Inf. m 0907 513
922.                           np 344
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám prácu ako opatrova−
teľka starších ľudí alebo detí v
okolí V. Krtíša. Inf. m 0949 397
593.                            np 349
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám prácu ako opatrova−
teľka alebo pomocná sila, resp.
opatrím malé deti. Inf. m 0944
344 044.                     np 350

n Prijmem kuchára/ku na TPP
na 8 hodinové zmeny. Nástup
ihneď. Inf. m 0918 613 809.  

np 357
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijmem pokladníčku a po−
mocnú pracovnú silu na trojz−
mennú prevádzku. Inf. m 0918
613 809.                    np 358
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam služby ako pomoc−
níčka v domácnosti, najlepšie
priamo vo V. Krtíši. Inf.m 0907
654 777.                  np − 395 

n Predám nové nepoužívané
jutové vrecia, vhodné na výro−
bu tašiek. Inf. m 0910 989 481.  

np − 00

n TEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.                           np − 12
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n BEZKONKURENČNE
NAJLEPŠIE VŔTANÉ STUDNE.
Inf. m 0905 463 213.  np − 14

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Na pamiatku svojim potom−
kom obnovujem starodávny
storočný kroj. Nájde sa niekto,
kto mi daruje určite súčasti
kroja (oplecko, lajblík, sukňa a
pod.), keďže na mojom sú už
niektoré časti poškodené.
Prosím tiež, ak máte doma zby−
točné sklenené koráliky a flitre
na kroje, ponúknite mi. Inf. m
0911 264 102.               np − 15
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam zváračské a zá−
močnícke práce všetkého dru−
hu. Mám dlhoročnú prax. Inf. m
0907 128 272.              np − 16
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám cinkulár a šrotov−
ník. Inf.m 047/ 48 97 349.

np − 341
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám železné poľné brány
(8 ks), Turianske kroje, dreve−
ný konský koč a 200 l mraznič−
ku. Inf. m 047/ 48 97 349. 

np − 342
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim regále. Inf.m 0907
808 707.                     np − 336
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Pálenica v Stredných
Plachtinciach je v prevádzke.
Objednávky Inf. m 0917 342
411.                          np − 354

n VÝHODNÉ ÚVERY PRE
VŠETKÝCH. Inf.m 0908 730
333.                         np − 393 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám výkonne potravinár−
ske čerpadlo, plastovú 600 l
potravinársku nádrž na stoja−
ne. Inf.m 0915 800 139. 

np − 391 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Úvery bez preverenia príjmu,
nízka splátka na existujúcich ú−
veroch, úrok od 3,99%. Inf.: m
0905 135 649.              np − 397
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Popílim kmene duba, orecha,
čerešne kmeňovou pásovou pí−
lou (Dolná Strehová)  Inf. m
0918 648 675, 047/38 109 53 . 

np − 400
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Pozemkové spoločenstvo
Veľké Zlievce so sídlom v
Bušinciach, Železničná 1 vy−
hlasuje ponukové konanie na
ťažbu dreva na pni (cer, agát,
hrab a dub). Inf. m 0918 448
622.                         np − 401
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zabíjačkovú kotlan−
ku. Inf. m 0905 434 554. 

np − 402
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dvojkolesovú ple−
chovú vlečku za traktor. Inf. m
0915 031 667.             np − 404
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám málo používané ply−
nové gamatky zn. FEG 7,5 kW.
Inf.: m 0917 879 932.  np − 247
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám málo používané ply−
nové gamatky zn. FEG 7,5 kW.
Inf.: m 0917 879 932.  np − 247

l BURZA PRÁCE

l Servis vykurovacej 
techniky. Plynové kotly, 
elektrické kotly a drevo

splyňujúce ATMOS, servis−
né prehliadky, opravy. 

Inf. m 0905 667 114  
sekovk@zoznam.sk  np − 80

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,
živnostníkom, podnikateľom, firmám 

a opatrovateľkám v zahraničí. 
Možnosť predčasného splatenia úveru. 

Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355 383,

www.peniazeprevas.sk 
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l RÔZNE

− AK STE ZAMESTNANÝ,
DÔCHODCA, 

SZČO ALEBO FIRMA
− PENIAZE MÁTE 

K DISPOZÍCII RÝCHO
A NA ČOKOĽVEK

Nájdete nás 
na Ul. nemocničnej  18, 

Veľký Krtíš
Inf.: 0903 773 827

Pracujem ako viazaný
finančný agent pre spoločnosť 

PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o.
www.proficredit.sk

POŽIČIAME
VÁM

l CHOVATEĽSTVO

n Prijmem čašníčku
do novootvorenej 

kaviarne 
v priestoroch 
OD KOCKA. 

Prax vítaná. Inf. m
0905 825 103, e−mail:
info@gpicentrum.sk. 

np − 338

nPrijmeme v rámci programu
„NP XXI/A Podpora vytvárania
pracovných miest −  do 29 r.“  za−
mestnanca na pomocné práce.
Požiadavky: výučný list, bezú−
honnosť, zmysel pre zodpoved−
nosť, chuť pracovať. Žiadosti so
stručným životopisom a tel.
kontaktom zasielajte na: 
aphadice@aphadice.sk.  np − 363 a

l POĽNOHOSPODÁRSTVO

l NIKA − UPRATOVACIA
FIRMA − upratovanie 

bytových aj nebytových
priestorov a kancelárií

za výhodné ceny. 
Inf. m 0918 119 230.  

np − 362

n Ku každému úveru
darček podľa vášho výbe−
ru. Aj bez dokladovania
príjmu. Inf. m 0917 816
223.                 np − 355



n Len vážna zoznamka: Dve
priateľky sa rady zoznámia s
dvoma mužmi. Nereagujeme na
SMS. Zn. Od 60 − 70 rokov.
Inf.m 0910 638 572.    np − 377

n Stratili sa kľúče na
Venevskej vo V. Krtíši. Prosím
poctivého nálezcu, aby mi ich
vrátil. Inf. m 0910 131 719. 

np 365
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Našiel sa glukomer v piatok
22. 11. 2013 na parkovisku
P.O.H vo V. Krtíši. Inf. V RE−
DAKCII m 047/ 48 303 42. 

np − 405

l Hľadám zdravotnú sestru na
prácu v obvode praktického le−
kára vo V. Krtíši − príležitostne.
Inf.m 0918 513 418.     np − 417
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim dom, byt. RK nevolať.
Inf.& 0907 337 723.    np − 418
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám rodinný dom pri jazere
v maďarskej obci Ludányhalászi.
Inf.m 047/ 48 76 209.   np − 419
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám 3 − izbový byt (lo−
džia), B. Nemcovej 25. Inf.m
0902 276 483.             np − 421
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám odstavčatá. Inf.m
0907 226 357.             np − 422
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám 3 − izbový byt na
Viničkách (14 500 eur). Inf.m
0910 408 185.            np − 423
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ZDRAVOTNÍCKY
INFOSERVIS

l RÔZNE

l ZOZNÁMENIE

l STRATY A NÁLEZY

l PO UZÁVIERKE
lPredám Škodu Fabia 1.2,
sedan, r.v. 2003 v nadštan−
dardnej výbave (klíma,
elektróny, palubný PC, se−
zónne prezutie, ťažné, rá−
dio s CD a ďalšie...)
Pravidelne servisovaná.
Cena 2400 eur. Inf.m 0907
840 554.                    np − 415

n Predám kočík ABC design
turbo 6S, dvojkombinácia, hne−
do−modrý, málo používaný, v
cene je fusak, nová prebaľova−
cia taška a nová prebaľovacia
podložka. Cena 170 eur. Ďalej
predám vajíčko Kiddy Nest Car
Seat čierno−sivé. Cena 35 eur.
Ďalej predám málo používaný
nosič Chicco You a Me, vhodný
od 3,5 do 12 kg. Cena 65 eur. Inf.
m 0908 341 847.          np − 409

Víťazom súťaže sa stala dvoji−
ca dievčat z triedy sekunda:
Júlia Vaňová a Barbara
Nemčoková. Obe výherkyne
po prevzatí ceny od majiteľa
firmy Radomíra Wágnera ab−
solvovali exkurziu v pekárni,
kde im bola vysvetlená a ná−
zorne ukázaná výroba peká−
renských a cukrárenských vý−
robkov. Aby neostalo iba pri
slovách a pohľadoch, dievča−
tám bolo dopriate "poštekle−
nie" ich chuťových pohárikov.
O úspešnosti akcie svedčia aj
vyjadrenia výherkýň:  
Júlia Vaňová (12): "Páčilo sa"Páčilo sa
mi tam a odporučila by mi tam a odporučila by somsom
to každému. Je to naozaj príto každému. Je to naozaj prí−−
jemná skúsenosť. Videli sme,jemná skúsenosť. Videli sme,
ako sa vyrába pečivo, pečie, baako sa vyrába pečivo, pečie, ba−−
lí... Tešili sme sa z výhry. Smelí... Tešili sme sa z výhry. Sme
rady, že naša práca bola ajrady, že naša práca bola aj
zaujímavo odmenená."zaujímavo odmenená."
Barbara Nemčoková (13):
"Exkurzia bola veľmi zaujímaExkurzia bola veľmi zaujíma−−
vá, dozvedeli sme sa nové invá, dozvedeli sme sa nové in−−
formácie. Tiež by som odporuformácie. Tiež by som odporu−−
čila každému šikovnému žiačila každému šikovnému žia−−
kovi zapojiť sa do tejto súťaže.kovi zapojiť sa do tejto súťaže.
Z výhry sme boli veľmi prekvaZ výhry sme boli veľmi prekva−−
pené."pené."

VANESSA KADEŘÁBEKOVÁ,
žiačka 3. A triedy GAHŠ vo VK

Súťažiť sa oplatí
Riaditeľ školy Mgr. Jaroslav Horváth v spolupráci s firmou
TIWA vyhlásili pre žiakov gymnázia súťaž. Išlo o zhotove−
nie prezentácie s témou Prečo ísť študovať do Gymnázia vo
Veľkom Krtíši? Cieľom súťaže bolo získať od žiakov podne−
ty, návrhy na zvýšenie záujmu o štúdium na Gymnáziu
Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši.  Sponzor
súťaže, veľkokrtíšska pekáreň TIWA, vypísal finančnú od−
menu vo výške 20 eur za najlepšiu prezentáciu.

Riaditeľ gymnázia Mgr. Jaroslav Horváth (vľavo) 
spolu s víťazkami súťaže Júliou Vaňovou a Barbarou

Nemčokovou aj spolu s poukážkou na 20 eur, 
ktoré venoval Radomír Wágner (vpravo)

Obe výherkyne po prevzatí ceny 
absolvovali exkurziu v pekárni 

n Predám odstavčatá. Inf.m
047/ 48 226 25.         np − 424

Príďte sa zabaviť
na čerešne

V predvianočnom zhone
vám ponúka pokoj a oddych
Divadlo bez groša. Jeho čle−
novia vás pozývajú na ús−
pešnú komédiu Spadne z če−
rešni....vo štvrtok 12. 12.
2013 o 18.00 hod do divadel−
nej sály Mestského kultúr−
neho strediska. Vstupné 3.−
eurá, držitelia ZŤP 1,50 eur.  

TRADIČNÝ 
PREDAJ KAPROV

pri varenom víne v M. Krtíši pri
pivnici u Karola

(bývalý mäsokombinát)
od 17. − 24.12. 2013 v čase 

od 14.30 − 17.30 hod s možnosťou
vopred dohodnutého vyčistenia.

Inf. 0910 990 117.    np − 412
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Víťazi Eurovízie 2006 sa
predstavia na SlovenskuLORDI
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Fínske obludy „za humnami“ okresu!

U Z N E S E N I E
z 1.  zasadnutia VV ObFZ Veľký
Krtíš konaného dňa 21.11.2013

Na základe predložených materi−
álov a odznených diskusných prís−
pevkov, VV ObFZ  prijíma nasledo−
vné uznesenie:
I. BERIE  NA  VEDOMIE:
a)     Správu predsedu Volebnej ko−
misie z konferencie ObFZ konanej
dňa 8.11.2013
b) Zhodnotenie konferencie ObFZ
c)   Informatívnu správu predsedu
KR ObFZ
d)      Odovzdanie a prevzatie funk−
cie predsedu ObFZ L. Krnáč – G.
Bacsa a dokumenty: inventarizá−
cia majetku, nájomné zmluvy, re−
vízna správa, aktuálny stav finanč−
ných  prostriedkov (účet, poklad−
ňa), telekomunikačná technika
(mobil, pevná linka – zmluva), prí−
stupový kód heslo na web stránku
ObFZ, bankomatovú kartu z VÚB
banky
e)  Informáciu o nedobytnej pohľa−
dávky za nájomné od ARM – kona−
teľ Ladislav Jonáš v celkovej sume
368,66 eur
f) Diskusné príspevky

II. SCHVAĽUJE:
a)    Za overovateľa zápisnice   − Ing.
Jaroslav Filip
b)      Za predsedu KR ObFZ − Peter
Kuchársky
c) Za predsedu ŠTK ObFZ –
Ladislav Doboš
d) Za predsedu HK ObFZ – Ing.
Jaroslav Filip
e)  Za predsedu zdravotnej komisie
– MUDr. Beáta Krupčiaková
f) Za predsedu TMK – Miroslav
Gluch
g) Za členov KR ObFZ – Vojtech
Koncz, Eduard Mačuda
h) Za členov DK ObFZ – Pavel
Danko, Michal Hudek
i)        Stanovenie zodpovednosti za
oblasť hospodárenie, v zmysle sta−
nov ObFZ  čl. 47. bod „z“ (Gabriel
Bacsa, MUDr. Beáta Krupčiaková ,
Ladislav Doboš a Ing. Jaroslav
Filip)
j)        Návrh predsedu DK ObFZ na
udelenie amnestie trestov ulože−
ných  v jesennej časti futbalového
ročníka 2013/2014. 1. Výkonný vý−
bor na návrh predsedu DK udeľuje
amnestiu na nasledovné tresty: a)
zahladzujú sa žlté karty uložené v
jesennej časti futbalového ročníka
2013/2014, b) odpúšťajú sa nevyko−
nané tresty na zastavenie prete−
kárskej činnosti, okrem trestov u−
ložených podľa DP prílohy 1 bod 6
ods. 3 (napadnutie rozhodcu na
hracej ploche), c) zahladzujú sa
tresty podmienečne odložené na
určité časové obdobie. 2. Amnestia
sa nevzťahuje na uložené peňažné
opatrenia a uložené opatrenia po−
dľa DP prílohy 2 bod 1.  platný od
schválený na Mimoriadnej konfe−
rencii SFZ dňa 10. 7. 1993 a týmto
dňom nadobudol účinnosť. Jeho
posledné zmeny a doplnky boli

schválené  výkonným výborom
SFZ dňa 12. marca 2013 s účinnos−
ťou od 12. marca 2013.
k) Za správcu budovy ObFZ Ing.
Jaroslava Filipa
l) Aktualizovať operačný systém
PC na ObFZ
m) Organizovať halové turnaje len
medzioblastný HT a registrova−
ných hráčov t.j. dospelých a žiakov
n)  Cestovné náklady na pracovnú
konferencie SFZ v Poprade dňa
22.11.2013
o)  Cestovné náklady na pracovné
stretnutie  v Bratislave dňa
6.12.2013
p)  Cestovné náklady na volebnú
konferencie SsFZ v B. Bystrici dňa
13.12.2013
q)   Cestovné náklady na pracovné
stretnutie SsFZ v R. Tepliciach dňa
15.11.2013

III. UKLADÁ:
Predsedovi ŠTK ObFZ navrhn−

úť dvoch členov do komisií a vy−
pracovať plán práce na prvý pol−
rok 2014
T: do 17.12.2013, Z: v texte
2. Predsedovi RK ObFZ navrhnúť
dvoch členov do komisií a vypraco−
vať plán práce na prvý polrok 2014
3. Predsedovi OK ObFZ navrhnúť
dvoch členov do komisií a vypraco−
vať plán práce na prvý polrok 2014
4. Predsedovi TMK ObFZ navrhn−
úť dvoch členov do komisií a vy−
pracovať plán práce na prvý pol−
rok 2014
5. Predsedovi HK zabezpečiť zme−
nu vzorových podpisov na osob−
nom účte ObFZ
6. Sekretárovi ObFZ odovzdať pla−
tobnú kartu z účtu ObFZ predse−
dovi ObFZ
7. Sekretárovi ObFZ vypracovať
organizačný poriadok ObFZ
8. Sekretárovi ObFZ zabezpečiť
predsedovi ObFZ vstup do budovy
a na sekretariát ObFZ (zabezpečiť
kľúče od vchodových dverí a na se−
kretariát ObFZ)
9. Sekretárovi ObFZ zmeniť e−mai−
lovu adresu ObFZ
10. Predsedovi HK ObFZ zabezpe−
čiť poistenie budovy ObFZ
11. Predsedovi HK ObFZ zabezpe−
čiť evakuačný plán budovy
12. Sekretárovi ObFZ doplniť in−
ventarizačný zoznam o obrazy,
ktoré sa nachádzajú na sekretariá−
te ObFZ v počte 42 kusov
13. Sekretárovi ObFZ odovzdať ná−
jomné zmluvy novému správcovi
budovy ObFZ
14. Sekretárovi ObFZ zabezpečiť
nahlásenie náhradníka (Jána
Pavlíka) na konferenciu SsFZ
15. Predsedovi TMK zabezpečiť vý−
ber hráčov na medzioblastný fut−
balový turnaj
16. Predsedovi a sekretárovi ObFZ
zistiť možnosti za akých podmie−
nok by sa mohol uskutočniť HT o
pohár predsedu ObFZ v športovej
hale v Modrom Kameni

ObFZ Veľký Krtíš − spravodaj č. 23

Oslávte Vianoce futbalom
ObFZ V. Krtíš usporiada XVIII. ročník halového futbalového tur−
naja o  Pohár predsedu ObFZ Veľký Krtíš. FK, ktoré majú záujem
zúčastniť sa turnaja, aby súpisku ( záväznú prihlášku ) zaslali na
sekretariát ObFZ V. Krtíš do 6.12. 2013. Technické ustanovenia:
Štartujú: FK z okresu V. Krtíš,  Štart hráčov: kategória dospelí
nar. do 28. 12. 1995. Štartovné 20 eur. Termín konania turnaja 28.
12. 2013. Miesto konania turnaja Športová hala v Modrom
Kameni, začiatok o 8:00 hod. Dôležité upozornenie: HT  o Pohár
predsedu ObFZ Veľký Krtíš sa uskutoční len v prípade, ak do u−
vedeného termínu (6.12.2013) bude minimálny počet 12 účastní−
kov.                                               Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ 


