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Robme svet lepším!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Toto leto je akési hlučné. A nielen na 
kúpaliskách, to napokon k letu patrí 
a je to tak správne.

Všade okolo nás však počuť aj večne 
vyrušujúcich krikľúňov, ich bezobsaž-
né výkriky, hádky, ich nenávisť voči ne-
poznanému a hlavne – inému. Vidíme 
zo všetkých strán a mocenských pozí-
cií ich arogantné tváre s blazeovaným 
úsmevom (pre neznalých tohto dosť 
nepoužívaného slova – blazeovaný je 
ten človek, ktorého nič neteší, nezau-
jíma, ktorý pociťuje nudu, je presýtený 
dostatkom, znudený z neho a neraz aj 
zhýralý – veď aj hárem už u nás mož-
no legálne a najmä „so cťou a uzna-
ním“ mať). Majú desiatky žien a detí 
a vykrikujú o rodine, majú nepoctivo 
nahrabané majetky a kážu o poctivej 
práci, topia sa v bohatstve a občanov 
presviedčajú o potrebe skromnosti. 
Médiá ich majú v mimoriadnej obľube, 
veď bez týchto „hercov“ by sa nepreda-
li. Nebola by šou.

Urobme tento náš malý, päť a 
pol miliónový slovenský svet lepším! 
Netreba na to veľa. Ani revolúcie, ani 
státisícové demonštrácie, zas v záujme 
niekoho v pozadí, presne tak, ako to 
bolo pred tridsiatimi rokmi. Potrebuje-

me nájsť sami seba. Nájsť svoje ja, svoju 
občiansku hrdosť a statočnosť každého 
z nás. Najskôr sa osloboďme sami v 
sebe od propagandy, masového, kaž-
dodenného a všadeprítomného šírenia 
lží, od nenávisti voči nepoznanému a 
cudziemu, ako aj od závisti čohokoľvek 
komukoľvek.

Jediné, čoho sa obávajú mocní, 
dočasne mocní, je vnútorná sloboda 
každého z nás. Sloboda je ich nočnou 
morou. Slobodné myslenie, slobodné 
vyjadrovanie a slobodné rozhodovanie 
sa. Dokonca – absolútne nepredstaviteľ-
ná pre mnohých našich samozvaných 
„prvých medzi prvými“ je predstava, že 
by ľudia aj slobodne konali.

Viem, je leto, dovolenky, hry. Zaro-
biť si na chlieb príde zas až po ňom. Ale 
čo tak využiť ten voľný čas aj na premýš-
ľanie? Politici sa od septembra chystajú 
na predvolebné kampane. 
Teda na to, ako nás a čím 
zas oblafnúť. Je teda čas 
už teraz túto schému tro-
chu vylepšiť. Nikto iný ako 
my to za nás nespraví.

S pozdravom – 
užitočné trávenie 
dovoleniek 
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
stavebné rezivo 

od150 €/m
2

WINTHERM s.r.o.,
M.R.Štefánika 15, 1.posch.,

Tel.: 035/640-8825, 0908 793 406
www.wintherm.sk

e-mail: wintherm@stonline.sk

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ, DVERE
TIENIACA TECHNIKA
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KVALITA 
ZA VÝHODNÉ CENY

Už 15 rokov na trhu
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PONUKA PRÁCE 

na víkendy do 
predajne v Bánove. 

Dlhodobá brigáda. 
Mzda: 3€/hodina.

VIAC INFO: 0908 580 999

 Prijmeme 
BRIGÁDNIČKU
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Ďalej ponúkame: 
OPRAVY A SERVIS
• okien a dverí
• roliet a žalúzií
• pántov a kovaní
• klučiek a skiel

CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

www.montplast.sk

OPRAVY A SERVIS
035/64 20 166

montplast@montplast.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
   (rolety, žalúzie, sieťky)
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VIZITKY
0907 779 018

NEJDE VÁM 
BIZNIS?
KONTAKTUJTE NÁS

novozamocko@regionpress.sk

0907 779 018

INZERCIA
0907 779 018
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NOVOZÁMOCKO

Ing. Jarmila Kyselicová  0907 779 018

Distribúcia:
Kristína Mlatecová  0908 979 443
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Nové Zámky, Tvrdošovce, Veľký 
Kýr, Šurany, Palárikovo, Komjatice, 
Dvory nad Žitavou, Bánov 

+ párny týždeň: 
Mojzesovo, Uľany nad Žitavou, 
Radava, Nitriansky Hrádok, Kos-
tolný Sek, Maňa, Kmeťovo

+ nepárny týždeň: 
Semerovo, Veľké Lovce, Bešeňov, 
Branovo, Andovce, Komoča 

novozamocko@regionpress.sk

Redakcia: Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY

Nové 
Zámky

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

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

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (35.000 domácností)

Volumetrická diéta má 6. miesto v po-
radí najlepších diét a 2. miesto medzi 
redukčnými. 

Je menej známa u  nás, o  to viac je 
vyhľadávaná hollywoodskymi celebri-
tami. Vypracovala ju univerzitná pro-
fesorka Barbara Rolls. Je to krátkodobá 
diéta, pri ktorej rýchlo dosiahnete cieľ. 
Jej podstata je v objeme potravín. 

Pocit sýtosti je dosiahnutý pri napl-
není žalúdka objemom s  nízkou ener-
getickou hodnotou. Medzi potravinami 
sa vyberajú tie, ktoré majú väčší podiel 
vody v  rovnakom množstve – zelenina 
a ovocie a súčasne aj málo kalórií a do-
statok bielkovín - napríklad biele mäso. 
Jedlá a  potraviny s  vysokým podielom 
vody sú polievky 80-95 percent, ovocie 
a zelenina 80 – 95 percent, jogurty 75 per-
cent, cestoviny 65 percent - tu je dobré ich 
pripravovať „al dente“, aby boli cítiť pri 
kúsaní a neboli príliš mäkké. V skladbe 
stravy chýbajú tučné výrobky – tučné 
mäso a  syry, cukor, výrobky z  cukru, 
sladké a energetické nápoje. Vhodné sú 
všetky druhy melónov, ananás, citrusové 
plody a  biele mäso, paradajky, uhorky, 
cukiny a nízkotučné mliečne výrobky.

Potraviny sú rozdelené do štyroch 
kategórií podľa energetickej hodnoty:

1. s veľmi nízkou – tieto možno jesť 
kedykoľvek a v akomkoľvek množstve, 
do dosiahnutia pocitu sýtosti: ovocie 
a zelenina s nízkym obsahom škrobov, 
nízkotučné mlieko a polievkový vývar

2. s nízkou - ovocie a zelenina s obsa-
hom škrobov, celozrnné obilniny a cere-
álie, nízkotučné mäso

3. so strednou – mäso, syry, hranol-
ky, polevy na šaláty, chlieb, praclíky, 
zmrzlina a koláče

4. s vysokou – čipsy, cukríky, maslo, 
olej, koláče

Základ stravy sú potraviny z  prvej 
a druhej kategórie. Čím viac ich bude, 
tým bude efekt výraznejší.

Výhodou diéty je , že obsahuje veľa 
vitamínov, vlákniny, dostatočne hyd-
ratuje, ale vzhľadom na to, že je nízko-
energetická, je určená na krátkodobé 
použitie, niekedy na „schudnutie do 
plaviek alebo šiat“. 

Príklad dennej stravy:
Raňajky: sladký alebo slaný variant 
- nízkotučný jogurt s ananásom alebo 
nízkotučný jogurt s uhorkou a bylinka-
mi, prípadne aj s cesnakom
Desiata: melón
Obed: grilovaná alebo na pare robená 
ryba so zeleným šalátom
Olovrant: uhorka a para-
dajka
Večera: pestrý šalát 
s  vajíčkom alebo nízko-
tučným syrom

Volumetrická diéta

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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ZBER A SPRACOVANIE 
STARÝCH VOZIDIEL S POTVRDENÍM

PRE POLÍCIU SR.

Mesto rekonštruuje ubytovňu 
pre sociálne slabých na Považ-
skej ulici  

     Mesto Nové Zámky rekonštruuje ubytovňu na 
Považskej ulici. Zariadenie je určené pre ľudí, ktorí 
sa ocitli v náhlej bytovej núdzi. Počas rekonštrukč-
ných prác našli obyvatelia ubytovne náhradné 
dočasné ubytovanie v objekte Farskej charity na 
Banskobystrickej ulici. 

      Na rekonštrukciu ubytovne vyčlenili poslanci z 
mestského rozpočtu 50.000 eur. Rekonštrukcia by 
mala byť ukončená do septembra tohto roka, infor-
movalo o tom vedenie mesta.
 
      Ubytovňu na Považskej využívalo počas roka 
približne 37 ľudí. Podľa vedenia mesta sa objekt na-
chádzal v zlom technickom stave, po rekonštrukcii 
by sa mali zlepšiť životné podmienky sociálne sla-
bých a na pomoc odkázaných občanov. 

    Cieľom obnovy je aj dosiahnuť, aby ubytovňa 
spĺňala hygienické a ďalšie požadované štandar-
dy predpísané regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva. 

» TASR
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BEZÚDRŽBOVÉ DREVOPLASTOVÉ WPC
• terasy
• obklady stien
• ploty, brány

• altánky ...

teraz AKCIOVÉ ceny -25%
materiál SKLADOM v Nových Zámkoch

kompletný sortiment - www.wpc-drevoplast.sk

Nové Zámky,
email: regro@regro.sk, tel.: 0905 601 512
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• oblečenie pre vekové kategórie 
  od najmenších po vek 15 rokov
• nájdete u nás štýlové, elegantné,
  športové a hlavne kvalitné oblečenie

DETSKÉ OBLEČENIE
ZoRka

Nájdete nás na M.R.Štefánika 10
Nové Zámky(oproti OD Zámčan)

ZoRka detské oblečenie

ZĽAVY AŽ DO 30%
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
Zrejme ste po-

strehli - ako sa na 
mňa opäť spustila 
nenávistná laví-
na. Buchli si skoro 
všetci liberálni no-
vinári, noví spa-
sitelia z nových 

politických strán a najmä ľudia zo „Za 
slušné Slovensko“. Čo sa stalo? Podľa 
nich som si dovolil arogantnú nehoráz-
nosť. Dovolil som si totiž - presne podľa 
zákona - 6 mesiacov vopred - zarezer-
vovať námestie SNP na 17. novembra 
tohto roku. A to som vraj nemal.

Týždeň som to nechal tak. Nečítal 
som žiadne články, na nič som nerea-
goval. Čakal som, naivne, že si uvedo-
mia, ako veľmi sa mýlia. Nestalo sa, 
miesto toho len naďalej perverzne úto-
čili - najmä z týždenníka Týždeň a zo 
„slušného Slovenska“. Tak som zvolal 
tlačovku na námestí SNP a povedal si 
svoje. Natvrdo pravdu do očí, bez prí-
kras.

Povedal som, že je veľmi nesluš-
né, ak ľudia, ktorí si hovoria „Za sluš-
né Slovensko“ bezbožne klamú. Títo 
ľudia totiž po tom, ako sa dozvedeli, že 
17. novembra na námestí SNP budeme 
organizovať spomienku my, zaslali do 
médií stanovisko, že „Matovič arogant-
ne odmieta vydať námestie SNP sku-
točným osobnostiam Novembra 89“ ... 
a nestačil som sa čudovať. 

Aká je pravda? Po prvé - nikto neza-

volal, nikto nenapísal mail, nikto ne-
poslal správu - a oni si len tak vymys-
leli blud. Po druhé - minulý rok sme 
prepustili ľuďom zo „Za slušné Sloven-
sko“ tri piatky na prvé protesty po smr-
ti Jána a Martiny. Stačil jeden telefonát, 
pustili sme, bez akejkoľvek náhrady. 
Po tretie - „Za slušné Slovensko“ už 
dávno nie je občianska nezávislá orga-
nizácia - lebo počas protestov umožnili 
vystupovať len jediným politikom, z 
tých správnych strán - z PS/SPOLU a od 
Kiskovým Za ľudí. Po štvrté - roky mi-
nulé sme organizovali rovnako oslavy 
Novembra a akosi nikto nemal záujem 
nám pomôcť - len teraz, pred voľbami, 
zrazu už my právo nemáme, lebo vraj 
po novom len ľudia zo „Za slušné Slo-
vensko“ môžu rozhodovať, kto môže 
robiť oslavy Novembra.

Je mi to ľúto. Nečakal som tak aro-
gantné a povýšenecké správanie od 
ľudí, ktorí vraj bojujú za slušnosť. Na-
trvdo klamať v dôleži-
tej veci, nie je vôbec 
slušné, ale podlé. 
Nežná revolúcia 
aj Námestie SNP 
patrí všetkým ľu-
ďom, bez ohľadu 
na to, koho volili či 
nevolili. A takú osla-
vu spravíme.

Oslavy 30. výročia Novembra

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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»Kúpim motocykle značky 
JAWA ČZ v akomkoľvek sta-
ve.Tel. 0905121391

»Predám 1-izbový byt na 
Cyrilometodskej ul v NZ. 3. 
posch., čiastočne prerobe-
ný. RK nie!.Tel. 0908417718
»Predám 3-izbový byt 
s garážou po komplet-
nej rekonštrukcii v NZ.Tel. 
0905144110

»Prenajmem garzonku a 
1-izbový byt v NZ a v Šura-
noch.INFO:.Tel. 0915899339

»Predám 3-izbový rodinný 
dom s 4,5á záhradou, veľ-
kou garážou, s podpivniče-
nou ptístavbou. Využiteľný 
na podnikanie alebo býva-
nie. Rekonštrukcia, strecha 
a zateplenie v r. 2016. Treba 
vidieť.Tel. 0907868938
»Predám RD v Dolnom Oha-
ji.Tel. 0905144110
»Predám vidiecku cha-
lupu v obci Jasová.Tel. 
0905144110

»Kúpim haki lešenie,.Tel. 
0908532682

»Predám digitálnu anté-
nu na príjem slovenských 
a maďarských programov 
bez poplatku. Montáž do-
hodou.Tel. 0903122192 
»Predám satelitný kom-
plet FREESAT bez mesaných 
poplatkov, ročný poplatok 
25EUR, Slovenské, české 
a maďarské programy. 
Montáž zabezpečím.Tel. 
0903122192 
»Odveziem nepotrebnú 
práčku, chladničku, mraz-
ničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192 
»Predám použitú chladnič-
ku, pračku v zachovalom 
stave. Funkčná bez záva-
dy. Zabezpečím satelitný 
príjem DIGI - DIGISPORT. Vy-
bavenie zmluvy a montáž 
dohodou. Tel: 0903122192
»Kúpim zachovalé gamat-
ky.Tel. 0949271318

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Medzi členmi rodiny vznikajú 
manželstvom, rodičovstvom a prí-
buzenstvom vzťahy, ktorých úlo-
hou je navzájom si pomáhať. 

V rámci týchto vzťahov majú členo-
via povinnosť poskytovať výživu os-
tatným členom, t. j. majú vyživovaciu 
povinnosť. Najčastejšie spomínanou 
vyživovacou povinnosťou je vyživo-
vacia povinnosť rodičov k deťom. Pl-
nenie vyživovacej povinnosti rodičov 
k deťom je ich zákonná povinnosť, 
ktorá vzniká narodením dieťaťa a trvá 
do času, kým dieťa nie je schopné 
samé sa živiť. Vyživovacou povinnos-
ťou je zabezpečovanie a úhrada všet-
kých osobných potrieb dieťaťa. Dieťa 
má nárok na rovnakú životnú úroveň 
akú majú obaja jeho rodičia, a to nie 
len v  prípade, keď obaja žijú spolu s 
dieťaťom, ale aj ak spolu nežijú v spo-
ločnej domácnosti. V danom prípade 
súd prihliada pri určení výživného na 
skutočnosť, s  ktorým rodičom dieťa 
žije v  spoločnej domácnosti, pretože 
aj naturálne plnenie sa zohľadňuje a 
je postavené na rovnakú úroveň ako 
plnenie v peniazoch. 

Vyživovacia povinnosť k deťom 
vzniká priamo zo zákona, ale výšku 
výživného je možné dohodou rodičov 
alebo súdnym rozhodnutím upraviť. 
Dohoda medzi rodičmi o  výške vý-
živného podlieha schváleniu súdom, 
inak je nevykonateľná. Pri určovaní 

rozsahu výživného sa zásadne vy-
chádza zo schopností, možností a ma-
jetkových pomerov oboch rodičov 
a odôvodnených potrieb dieťaťa. Tieto 
potreby dieťaťa je nutné posudzovať 
z niekoľkých hľadísk. 

Medzi tieto hľadiská sa zaraďuje 
najmä vek dieťaťa (potreby dieťaťa 
rastú s  jeho vekom), formy jeho prí-
pravy na budúce povolanie a stupeň 
vzdelania (s čím súvisí právo dieťaťa 
na vzdelanie),  hľadisko zdravotného 
stavu dieťaťa (s tým súvisí potreba 
zabezpečiť dieťaťu zdravý vývin), a či 
má dieťa možnosť získať svoj vlastný 
príjem z  pracovnej – brigádnickej - 
činnosti. Každý z rodičov si plní svoju 
povinnosť samostatne podľa svojich 
možností, schopností a  majetkových 
pomerov. Vyživovacia povinnosť 
k  dieťaťu trvá do času, kedy dieťa je 
schopné sa samo živiť. Vekové rozhra-
nie nie je určené. Nadobudnutie pl-
noletosti je v prípade výživného bez-
predmetné. Hranicou je spôsobilosť 
dieťaťa uhrádzať svoje odôvodnené 
potreby. 

Výživné na dieťa

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

»Kúpim ľudové kroje.Tel. 
0902708047
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, STARÉ 
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel. 
0918439124

»Predám malotraktor.Tel. 
0918344798

»54r.hľadá priateľku.Tel. 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
Príklad:
RP NZ 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, NZ zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

+421 915 998 573
obchd@fenestra-nr.sk
www.fenestra-nr.sk

» GARÁŽOVÉ BRÁNY » SIEŤKY » ŽALÚZIE

Nový showroom
nájdete na

ul. Štúrova 12
Nitra
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RK Okná s.r.o
kvalita za rozumnú cenu
OK NO V P LNEJ VÝBAVE

0905 383 034
rkokna@zoznam.sk

iba za
333€

TIENIACA TECHNIKA

»

» Príde zlodej do predajne 
zvierat a tam mu papagáj 
hovorí: 
- Ježiš ťa vidí.
Zlodej si mrmle popod nos - 
veď nie som veriaci . 
Papagáj: 
- Ježiš sa blíži .
Zlodej: 
- Čo ma po ňom .
Papagáj: 
- Ježiš je pitbul.

» Tatrovkár zastavil v mo-
toreste, objednal si oblože-
né rožky, kávičku a sadol 
si za stôl. Ledva sa pustil 
do jedenia, prišli dvaja 
motorkári na Harleyoch, 
prisadli si k nemu a všetko 
mu zjedli a vypili. Tatrovkár 
sa pokojne zdvihol, zaplatil 
a vyšiel von. Motorkári sa 
na seba chvíľu pozerajú a 
hovoria si:
-No, tak toto bol nejaký 
zbabelec. Ani biť sa mu ne-
chcelo...
Čašník ich počul a hovorí:
- Veru. Aj mne sa zdal neja-
ký divný. A navyše ani jaz-
diť nevie, lebo pred chvíľou 
pred vchodom zdemoloval 
dve motorky!
                         » redakcia

Vtipy
Hlášky
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VOĽNÉ 
PRACOVNÉ MIESTA 

*Mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 610 €,  
bonus za dochádzku, výkonový bonus a nadštandardný príplatok za prácu v noci.  

 

Do Kolárova na prácu v trojzmennej prevádzke (výroba káblových zväzkov),  
do čistého a príjemného pracovného prostredia hľadáme 

 

OPERÁTOROV VÝROBY  

Nadštandardný príplatok  
za prácu v noci: 1,40 €/h 

+70 € v čistom  
vo forme straveniek 

V prípade záujmu nás navštívte!  

Pohovory máme  
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ  

o 8:00 na našej adrese. 

Pre viac informácií volajte  
035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719 

E-mail career@kssk.kroschu.com 

KROMBERG & Schubert s.r.o. 
Priemyselný areál 3206 
946 03 Kolárovo 

Možnosť postúpiť na 
vyššie platenú pozíciu  

Mesačné prémie 

Pravidelné  
zvyšovanie platov Doprava zdarma 
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Priznám sa, že mám slabosť na 
prázdninové výlety a dovolenky 
s  mojou rodinou. Vážiť si toto bohat-
stvo a investovať do zážitkov srdca ma 
naučili už v detstve moji rodičia. Treba 
ale poznamenať, že to nie je o  luxuse 
destinácií, ale predovšetkým o  spoloč-
ne strávenom čase v  kruhu láskyplnej 
rodiny. 

Všetko prežité si uchovávame 
v spomienkach. Mne ako otcovi veria-
cej rodiny zostávajú špeciálne v pamäti 
duchovné zážitky spojené s  návšte-
vou miest, viažúcich sa k Panne Má-
rii. Najmä po tom, ako bol nášmu naj-
staršiemu dieťaťu, synovi Marekovi (26.
júla oslavujúcemu dvadsať rokov), diag-
nostikovaný autizmus. Až prijatie tohto 
ťažšieho kríža znamenalo v živote mňa 
i mojej manželky prehĺbenie viery. Viera 
spolu s láskou a nádejou nám a postup-
ne aj našim dvom ďalším deťom, Mare-
kovým sestrám, pomáha niesť rodinný 
kríž. Pomáha nám prekonávať utrpenie. 
A práve za dar viery a ochranu nezabú-
dame ďakovať Panne Márii, Pomocnici 
kresťanov, Tešiteľke trpiacich.

Takmer každý rok sa preto prvý júlový 
víkend z úcty k Márii vyberáme s man-
želkou na Mariánsku horu do Levoče, 
kde na polnočnej svätej omši zo soboty 
na nedeľu nielen za všetko Márii ďaku-
jeme, ale najmä ju prosíme o ďalšiu silu, 
ochranu a lásku. Pred dvomi rokmi sme 
sa v rámci dovolenky v Chorvátsku vy-
brali s deťmi aj do Medžugoria. Nikdy 

v živote nezabudnem na okamih, keď sa 
na vrchu, na ktorom sa v roku 1981 Pan-
na Mária prvýkrát zjavila šiestim mla-
dým ľuďom, presne pri kríži kde stála pri 
zjavení Majko hodil s plačom manželke 
do náručia a  vzlykajúc jej opakoval do 
ucha: „Mamička, ja som to nechcel.“ 
Tieto prázdniny sa už o pár dní tešíme, 
verím, že nám Najvyšší v  našich plá-
noch pomôže, na návštevu turecké-
ho Selçuku. Tu v maličkom tajuplnom 
domčeku žila podľa legendy Panna Má-
ria a odtiaľto bola vzatá do neba.

Svätý František Saleský povedal: 
„Nik sa nedostal k svätosti bez toho, 
že by neprešiel cestou utrpenia. Nech 
je vám to v utrpení veľkou potechou.“ 
Trpela, a  to veľmi, aj Panna Mária. Ale 
nikdy sa neprestala modliť. Zostaňme jej 
verní aj my. 

Modlitba za trpiacich kresťanov 
je spolu s  informáciou a  akciou jed-
ným z troch pilierov činnosti pápež-
skej nadácie ACN – Pomoc  trpiacej 
Cirkvi. Zverme Panne Márii osobitným 
spôsobom trpiacu Cirkev po celom sve-
te a prosme ju o pokoj vo svete. Nech aj 
naše malé obety sú pre nás cestou svä-
tosti a spoluúčasti na spáse sveta. Viac 
sa o nadácii ACN, aktuálnych projektoch 
a možnostiach ich podpory dozviete na: 
www.acn-slovensko.org

Prajem všetkým pokojný a  požehna-
ný druhý polčas prázdnin!

Prázdniny aj s Máriou

» Jozef Bednár
ACN Slovensko

V krajinách s úspešným školstvom 
dávno prišli na to, že vzdelávanie sa 
začína i končí učiteľom. Nielen jeho 
kvalitou z hľadiska pedagogiky a 
odbornosti, ale aj jeho osobnosťou, 
suverenitou, slobodou v metodike, 
motiváciou a dostatkom prostried-
kov na vyučovanie. 

Práve tieto atribúty sú dôležité na 
skutočnú motiváciu absolventov uči-
teľstva, aby si učenie nevyberali ako 
poslednú možnosť. A aby sme neboli 
odkázaní na nekvalitných učiteľov, 
ktorých je pre dlhodobú devastáciu 
školstva tiež dosť.

Slovenské orgány však namiesto 
dôkladnej personalistiky pedagogické-
ho stavu robia  skôr opak, čím odrádza-
jú aj učiteľov, ktorí zatiaľ držia školstvo 
ako barly. Požadujú od nás  skokové 
zmeny rovné zázraku, no riešenie vý-
beru a odmeňovania učiteľov sa rea-
lizuje symbolickými nárastmi platov, 
mysliac si, že sa mladí masovo pohrnú 
do vyučovania. 

Niekedy mám pocit, že sa tu 
schválne systematicky ničí a demotivu-
je súčasný i ten budúci učiteľský stav. 
Učitelia sa vykresľujú ako pedofili a iní 
kriminálnici a ministerstvo to potvrdí 
odobrením zákona o lustrovaní minu-
losti učiteľa ako jediného z povolaní 
pracujúcimi s deťmi. Učitelia sú zúfalí 
zo stavu školstva, ktorý si odnášajú aj 
žiaci, no keby chceli vyvinúť politickú 
zmenu, už budú prenasledovaní štá-

tom, keďže ich zviazal novelou zákona 
na politickú objednávku. Ak chceme 
dobrého riaditeľa, musíme sa vnucovať 
zriaďovateľovi a tancovať podľa jeho 
hudby. Ak by sme chceli inovovať uče-
nie a viesť hodiny inak, potrebujeme 
k tomu nekonečné byrokratické povo-
lenia alebo riskujeme perzekúcie od 
inšpekcie. Ak chceme pomôcť deťom 
s individuálnym vzdelávaním alebo 
poruchami učenia, prídu kontroly, čo 
povedia, ako zle to robíme. Ak sa spraví 
protest, tak sa nám z ministerstva vy-
smejú, že nás bolo iba pár nespokojen-
cov a vôbec sa neberie do úvahy téma 
protestu. Kto by v takomto stave chcel 
riskovať za jeden z najmenších učiteľ-
ských platov vydať sa dráhou učiteľa, 
na ktorého sa doslova poľuje a predhá-
ňa sa, kto mu a ako sťaží situáciu. Len 
aby nevzpriečil štandardom.  

Toto sa zákonite odráža na stra-
chu učiteľa byť iným, ale najmä na jeho 
sebaúcte. Stráca sa akákoľvek snaha 
robiť veci inak napriek tomu, že to 21. 
storočie vyžaduje. Niekedy si myslím, 
že je zámer držať inteligenciu v takom-
to stave. Inak by sa rýchlo odhalilo, kto 
stojí za degradáciou školstva a vôbec 
za degradáciou vzdelávania. Tam by 
sme však prirodzenú inteligenciu po-
dopretú skúsenosťou hľadať nemohli. 
Výsledkom toho bude politikou zniče-
ná a spoločensky ľahostajná generácia.

Motivácia učiteľov po slovensky

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 
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možný mesačný hrubý zárobok: až 805 €
 

možný prechod do kmeňového stavu
dvojzmenná prevádzka

0800 29 29 29
nitra@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk

STABILNÁ PRÁCA PRE DODÁVATEĽA JAGUAR LAND ROVER V NITRE

Viac informácií:

P I C K E R

Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:

NITRA: každý utorok o 09:00 a 14:00,
 každý štvrtok o 14:00, budova VBC, Štúrova 22

základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:
 1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

NOVÉ ZÁMKY: každý pondelok o 11:00, 
 Dom kultúry Kovák, Hlavné námestie 7
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Protagonisti Brexitu si sami nepria-
li jeho realizáciu. Dokladá to hneď 
niekoľko faktov, z ktorých najsil-
nejším je mrazivé ticho, keď zistili, 
že to šialené referendum „vyhrali“. 

Ďalším je, že okamžite prestali použí-
vať mnohé frázy, ktoré omieľali v kam-
pani ako zaručené fakty. Jedným z nich 
bolo, že Británia platí únii 350 miliónov 
libier každý týždeň a mohli by sa inak 
použiť na verejný zdravotný systém. 

Omyl, ktorý prekvapil
Záujmom Faragea, hlavného protago-

nistu tejto hlúposti, bolo dosiahnuť čo 
najviac, ale menej ako 50 percent hlasov. 
V tom momente by mali obrovský poli-
tický kapitál – pri akomkoľvek konflikte 
ohľadom rozpočtu by stačilo povedať 
„keby sme vystúpili z EÚ, tak by na to 
zdroje boli!“ Británia už prišla kvôli ne-
istote ohľadom Brexitu o 170-250 mlió-
nov libier, libra sa prepadla o zhruba 15 
percent a v prípade tvrdého Brexitu (t.j. 
bez dohody s Bruselom) sa predpokladá 
prepad o ďalších 17 percent! To sú pre 
každého ekonóma, ale aj rozhľadeného 
človeka čísla doslova likvidačné. 

Mnohí ľudia, vrátane mojej rodiny sa 
pýtajú „takže to sa budete musieť vrátiť 
domov, že?“ 

Avanturizmus s ekonomikou
V Británii je 11 percent pracovnej sily 

z cudziny, 7 percent z krajín EÚ. Politik, 
ktorý by navrhol vyhostenie 7 percent 
pracovnej sily, by musel byť v poslednom 
štádiu neliečiteľnej choroby a mať spísa-
ný závet, pretože by ho nevzali útokom 
iba imigranti ako ja, ale ich zamestnáva-
telia. Viedlo by to k okamžitému kolapsu 
hneď niekoľkých odvetví. Nielen tým, 
že by museli dvihnúť mzdy na lákanie 
Britov do práce, ale ide o odvetvia, kde 
človeka „nezvesíte z vešiaka“, teda ide 
o kvalifikované profesie, akými sú zdra-
votníci, elektrikári alebo ďalší technicky 
personál. Ja som napríklad Energy As-
sessor, čo znamenalo rok vo firme brigá-
dovať po víkendoch, potom kurz a až po 
roku praxe som plne schopný túto prácu 
vykonávať. Koľko času to zaberie zdra-
votníckemu personálu, elektrikárom a 
podobným, radšej ani nešpekulujem. 

Zmanipulovaní občania
Veľká Británia je bytostne závislá na 

zahraničných zamestnancoch a importe. 
V prípade neriadeného Brexitu sa zosy-
pe jedno i druhé. Prístav v Doveri (hlav-
ná brána s EÚ), ako aj tunel popod La 
Manche sú už dnes preťažené. Pridať na 
tieto trasy o jedného kontrolóra navrch a 
nastane logistická katastrofa. Vypoklon-
kovať sedem percent pracovnej sily pri 
nezamestnanosti 3.8 percent (áno, aj slo-
venskí Rómovia tu pracujú koľko sa dá) 
je ekonomická aj politická samovražda. 

UKIP (Brexitova strana) sa v posled-
ných voľbách ani nedostala do parla-
mentu. Toryovci (konzrvativna strana) 
stratili väčšinu a vládu si udržali iba in-
vestíciami do Severného Írska. Vlani sme 
stretli jedného robotníka z Walesu, ktorý 

hlasoval za Brexit s odôvodnením, že tu 
nechce moslimov. Stačila jediná moja 
rečnícka otázka „tak ste mali vystúpiť z 
Commonwealthu, väčšinu máte predsa z 
Pakistanu!“ a už si sypal popol na hlavu. 

Plán ako si vyrobiť politický kapitál 
nevyšiel. A ak, tak krátkodobo. 

Pre REGIONPRESS Ondrej Putra 
– Veľká Británia

(Pozn. Red.: Ide o príklad politického popu-
lizmu ako vyšitého, už aj s jeho možnými dô-
sledkami. Tie sa, samozrejme, jeho strojcov 
nikdy a nikde nedotknú. Lebo oni sú zabezpe-
čení na tri životy. Tvrdo však zasiahne zmani-
pulovaných občanov. Ale to bude už neskoro 
na to, aby otvorili vlastné oči.)

Keď sa politici chcú zapáčiť nezmyslami a získajú dôveru nerozhľadených

Brexit – Utrpené víťazstvo, ktorého 
dôsledky môžu byť veľmi zlé

Pokoj iba zdanlivý                                                                                              Foto: archívu autora
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Letné mesiace so sebou prinášajú 
aj nárast výjazdov hasičov v sú-
vislosti s požiarmi automobilov. 
Vedeli ste, že letné horúčavy môžu 
spôsobiť aj samovoľné vznietenie 
motorovej časti vozidla? Ponúka-
me zopár užitočných odporúčaní 
ako uchrániť svoje auto pred prí-
padným ohňom.

Dôležité je mať na pamäti, že auto tre-
ba zaparkovať na vhodnom mieste. Nie 
je nič horšie, ako odstaviť ho na suchom 
trávnatom priestranstve, ktoré je väčši-
nu dňa vystavené vysokým teplotám. 
Rozhorúčený motor, ktorý sa vplyvom 
tepla ochladzuje oveľa pomalšie, môže 
v kombinácii s vyschnutou trávou veľmi 
jednoducho spôsobiť oheň.

Pravidelné čistenie
a údržba motora

„Pri umývaní a starostlivosti o auto 
by sme v žiadnom prípade nemali za-
budnúť ani na motor,“ upozorňuje 
operačno – technický riaditeľ Falck Fire 
Services Milan Ivanič. Postupne sa pod 
kapotu dostáva prach, nečistoty a mast-
noty, ktoré sa v kombinácií s vysokými 
teplotami a prehriatym motorom môžu 
premeniť na nečakaný oheň. Tiež je po-
trebné pravidelne kontrolovať, či náho-
dou nie je uvoľnená izolácia alebo svor-

ky prichytávajúce elektroinštaláciu. Kov 
a plasty vplyvom času a tepla pracujú, 
môžu sa uvoľniť, odpadnúť a spôsobiť 
poruchy alebo oheň.

Nepodpáľte si auto
vlastnou nepozornosťou

Pri vysokých teplotách by ste v žiad-
nom prípadne nemali na palubnej 

doske dlhodobo nechávať predmety, 
na ktoré vplýva slnečné svetlo a vysoká 
teplota. Ide najmä o sklené veci, kon-
krétne okuliare, cez ktoré môže slnko 
prenikať tak intenzívne, až vznikne 
požiar. Rovnako tam nenechávajte ani 
zapaľovač či fľaše.

Čo robiť, ak sa počas jazdy
začne dymiť spod kapoty?

Ak počas jazdy autom spozorujete, 
že sa vám dymí spod kapoty, zastavte 
okamžite na krajnici a vypnite motor. 
„Veľmi dôležité je dať si pozor a neo-
tvoriť kapotu auta nárazovo a tvárou 
otočenou k autu, nahnali by ste tým 

do priestoru motora vzduch, čím by 
ste len podporili vznik ohňa, prípadne 
ho zintenzívnili alebo si dokonca spô-
sobili nepríjemné popáleniny,“ dodáva 
Milan Ivanič. Najlepšie je otvoriť kapo-
tu auta páčkou, ktorá je na to určená a 
v prípade, že zbadáme oheň, uhasíme 
ho cez malé medzere hasiacim prístro-
jom. Nezabudnite však, že ak hasiaci 
prístroj počas dvoch rokov nepoužijete, 
je potrebné spraviť jeho revíziu, aby bol 
účinný, ak ho budete potrebovať.

Informácie poskytol 
Falck záchranná a HaZZ SR

Redakčne spracovala: 
Renáta Kopáčová

Vysoké teploty môžu spôsobiť vzbĺknutie vášho auta

Pozor na to, kde počas horúčav parkujete 

Nie je nič horšie, ako odstaviť svoje auto počas horúčav na suchom trávnatom 
priestranstve.                                                                              foto zdroj Didgeman pixabay

Odporúčania hasičov
-parkovať vozidlá na miestach, ktoré 
sú na to určené - najmä na nehorľavých 
povrchoch, akými sú napríklad asfalt, be-
tón, štrk či kameň,
-neparkovať vozidlá na priestranstvách 
po zbere obilnín, 
neparkovať vozidlá na horľavom povrchu, 
akým je napríklad strnisko, suchá tráva 
alebo seno,
-neparkovať vozidlá na priestranstvách, 
kde hrozí priamy kontakt vysokého str-
niska s rozhorúčeným podvozkom,
-neskladovať v batožinovom priestore vo-
zidla náklad, ktorý by mohol zvýšiť riziko 
explózie alebo podporiť horenie, predo-
všetkým tlakové fľaše, farby či strelivo,
-po vypuknutí požiaru vozidla sa vzdialiť 
do bezpečnej vzdialenosti od vozidla a 
okamžite kontaktovať hasičov na linku 
tiesňového volania 150 alebo 112.5. 
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SATELITNÁ 
TELEVÍZIA Už od

6,90€

mesačne
inštalácia

zadarmo

SATELITNÁ TV

Tel.: 0907 427 816
Adresa pobočky:
Hviezdoslavova 14, Šurany
Akcia platná do 14.8.2019

Prejdite na Digi a prvých 6 
mesiacov máte 

s letnou zľavou
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LEXAN
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Kamenárstvo MONUMENT
  Palárikovo

• ponúka náhrobné kamene z rôznych materiálov
• zlátenie, dosekávanie písma a ďalšie kamenárske práce
• poradenstvo ZADARMO

INFO: 0905 328 814

KUPÓN  
na 50€

pri predložení kupónu zľava 50€
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Satelity a Antény
Predaj-Montáž-Servis

0903467810,www.tvsatelektrik.sk

freeSAT-50% Z ava
Skylink,Plustelka,Mindig TV
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Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191

www.novaplast.biz  info@novaplast.biz

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
- 5-6 komorový profil
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

NOVAPLAST

-50%
na okná a 

dvere
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ANTÉNY - SATELITY

slov. a maď. progr. ZADARMO. 
za 25€ ročne 

(38 programov SK, CZ, HU)
PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS

CSUTI IMRICH - NOVÉ ZÁMKY
MOBIL: 0903 122 192

DIGISPORTprijme na TPP

vodiča MKD
Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

Damaro Slovakia s.r.o
so sídlom v Nitre

Parkovanie áut v Bratislave

Kontakt: 0911 997 728

Víkendy doma
jedna odjazdená sobota v mesiaci

Plat 1500€ (600€
v čistom + diéty + prémie)
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Nie situáciu mapovať, ale sledovať, 
pozorovať, zaznamenávať.

Nie hírovať politika, ale vypočuť ho.
Nie monitorovať, ale sledovať.

Slovenčina naša

LETÁKY
0907 779 018
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Ich piesne si pospevovali ľudia 
naprieč celým Slovenskom  a za 
noc stihli vystriedať aj štyri pódiá, 
každé v inom meste. Vydali štyri 
vlastné albumy a získali dve zlaté 
platne. Vďaka Pavlovi Demitrovi, 
ktorý bol veľkým fanúšikom ka-
pely, počúvali ich piesne pred zá-
pasmi vo svojej kabíne dokonca aj 
hokejisti za veľkou mlákou. Sedem 
rokov pôsobili v stálom angažmá 
vo Viedni. Reč je o trnavskej hu-
dobnej skupine Exil.

Kapela pôsobí na našej hudobnej scé-
ne už takmer tridsať rokov. Ani to však 
jej členom neubralo na entuziazme a 
chuti tvoriť. Stále žijú svoj sen, ktorý 
začali snívať ešte ako študenti. Hoci sa 
všetci poznali, každý z nich hral v inom 
hudobnom zoskupení. Zmena nastala v 
roku 1991, kedy sa v hlave Romana Jedi-
ného zrodila myšlienka, založiť vlastnú 
kapelu. „Odišli sme teda zo svojich vte-
dajších skupín akoby do vyhnanstva, 
do Exilu,“ spomína pohodový muzi-
kant, s ktorým aktuálne zloženie kape-
ly tvoria Erika Mazúrová, brat Tibor a 
Peter Baraník. „Neveril by som, že aj po 
toľkých rokoch budeme tak intenzívne 
hrať,“ hovorí Roman a ukazuje kalen-
dár, ktorý majú nabitý na takmer dva 
roky dopredu.

Cesty autom zohrali
v ich kariére kľúčovú úlohu

Napriek tomu, že v súčasnosti hrá-
vajú Exiláci na plesoch, oslavách, vý-
ročiach, či rôznych firemných akciách, 

o priaznivcov a poslucháčov rozhodne 
núdzu nemajú. „Vždy im musíme zahrať 
všetky naše hity,“ povie Roman s úsme-
vom. Jedným z nich je aj skladba Go Go 
Happy Go, ktorá vznikla cestou na neja-
kú akciu. „Šli sme autom po diaľnici a 
brat si začal pospevovať akúsi melódiu 
a tak keď sme zastavili na odpočívadle, 
hneď sme to dali na papier,“ zaspomí-
na muzikant. V aute však nevznikla len 
táto neskôr jedna z ich najúspešnejších 
a zároveň najhrávanejších skladieb ale 
zrodila sa v ňom aj myšlienka, ktorá 
bola v ich hudobnej kariére rozhodu-
júca. Dovtedy zábavovú kapelu expor-
tovala na vrchol vtedajšej slovenskej 
hudobnej scény. „Jedno ráno, keď sme 
išli domov z hrania, púšťali sme si, ako 
vždy v rádiu piesne. Vtedy som zahlásil, 
že prečo by z toho rádia nemohli v bu-
dúcnosti znieť aj naše vlastné skladby,“ 
popisuje osudné ráno Roman. Netrvalo 
dlho a muzikanti prešli od myšlienky k 
činom. Vyprodukovali prvé tri pesničky 
a tie sa do pol roka hrali vo všetkých 
slovenských rádiách. „Keď sme ich mali 
hotové, nahrali sme v štúdiu demo. 
Kazetu sme potom aj s pripojeným tele-
fónnym číslom, hoci s malou dušičkou, 
odniesli do schránky Vašovi Patejdlovi. 
Pravdupovediac, neverili sme, že si to 
vôbec vypočuje. O to väčšie bolo naše 
prekvapenie, keď na druhý deň zazvonil 
telefón a sekretárka z jeho nahrávacie-
ho štúdia Relax Production sa spýtala či 
máme dostatok skladieb na celý album. 
Prikývli sme, hoci sme ich samozrejme 
nemali a ona nás pozvala na osobné 
stretnutie s Vašom. Tomu sa naše pies-

ne páčili a tak sme sa dohodli na spo-
lupráci. Dal nám k dispozícii nahrávacie 
štúdio a ponúkol zmluvu na prvý album 
s tým, že o týždeň začíname nahrávať. 
Zostalo nám teda len sedem dní a nocí, 
ktoré sme maximálne využili, aby sme 

stihli vyprodukovať ďalších osem skla-
dieb,“ rozrozpráva sa Roman.

Dostavili sa prvé úspechy
Go Go Happy Go sa spolu so skladbou 

Holiday a ďalšími objavil na prvom al-
bume Go Go, ktorý uzrel svetlo sveta už 
po dvoch mesiacoch od podpisu zmluvy 
s Vašom. Napokon sa z neho predalo 
viac ako 30-tisíc kusov a skupina Exil 
zaň získala zlatú platňu. Už o rok k nej 
vďaka albumu I want you, ktorý tiež 
vyšiel v Relaxe, pribudla ďalšia zlatá 
platňa. Singel Kamarát dobyl slovenské 
rádiá aj hitparády a klip bodoval tiež 
v televíznej relácii Triangel. Na tomto 
albume sa nachádza aj mix piesní od 
skupiny Elán. „Elán je našim vzorom 
a práve v čase, keď vznikal náš druhý 
album, slávili chalani 15. výročie zalo-
ženia kapely. Raz sme sa s nimi stretli u 
Vaša v nahrávacom štúdiu a požiadali 
sme Joža Ráža, či by sme mohli prerobiť 
niektoré ich skladby. Povedal, nech mu 
skúsime poslať CD a uvidí sa. Napokon 
sme boli prvou kapelou, ktorá od neho 
dostala súhlas a tak sa šesť ich pesni-
čiek objavilo v mixe na našom druhom 

albume. Predalo sa z neho vyše 16.000 
kópií,“ popisuje Roman.

Bodovali aj za hranicami
Ďalší rok hudobníkov oslovil na 

spoluprácu Jaro Slávik, za ktorým stá-
lo medzinárodné vydavateľstvo EMI 
- Monitor. „Kúpili nás a rozhodne to 
neľutujeme. Jaro pre nás urobil veľmi 
veľa a spolupráca s ním nás posunula 
opäť ďalej. Naše skladby sa dostali na 
výberovky Bravo a tak ich mohli počú-
vať ľudia vo viacerých európskych kraji-
nách a prenikli dokonca aj do ďalekého 
Singapuru,“ pochvaľuje si Roman. V 
tom čase sa už okolo kapely začali diať 
veci. Pribúdali vystúpenia doma i v za-
hraničí, fotenia, rozhovory aj podpisové 
akcie a dostavili sa aj ďalšie úspechy. V 
Prešove na Bravo Supershow hrali pred 
15-tisíc divákmi s takými hviezdami ako 
DJ Bobo, Mr. President, E-rotic, Fun Fac-
tory. Neskôr boli predkapelou Boney M 
či Heleny Vondráčkovej.

Chystajú nové skladby
Potom ako došlo na Slovensku k 

zmene hudobných štýlov sa začali Exi-
láci venovať viac produkcii. Ako hovorí 
Roman, nemali chuť prezliekať kabáty, 
chceli zostať verní tomu, čo ich spája a 
čo milujú, tanečnej hudbe. Za zarobené 
peniaze si v Hrnčiarovciach nad Parnou 
zriadili vlastné nahrávacie štúdio, kto-
ré funguje dodnes. Nahrávajú v ňom 
nielen oni ale aj mnohí ďalší slovenskí 
interpreti. Roman nám tiež prezradil, 
že aktuálne sa v kapele pohrávajú s 
myšlienkou vytvoriť po rokoch dve nové 
skladby. „Nechýba nám chuť ani ná-
pady. Von s nimi však vyjdeme, až keď 
budeme s tým, čo sme vyprodukovali 
úplne stotožnení, nemáme sa kam po-
náhľať,“ uzatvára rozprávanie.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
foto: archív kapely Exil

Singel Go Go Happy Go bol na Slovensku megahitom 

Hudobníci z Exilu chytajú druhý dych

Dnešná zostava Exilu (zľava): Roman Jediný, Peter Baraník, Erika Mazúrová a 
Tibor Jediný.

Na pódiu, keď môžu zabávať ľudí, sa cítia šťastní.

Kamarát 
„Asi preto, že som taký blázon, asi 
preto, že ťa mám tak rád, asi pre-
to, že pred tebou stál som a teraz 
kľačím iba ako kamarát...“, táto 
pieseň patrí k najznámejším hitom 
kapely Exil, ocitla sa na na ich dru-
hom albume a stala najhrávanej-
šou skladbou roku 1996.
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naprieč celým Slovenskom  a za 
noc stihli vystriedať aj štyri pódiá, 
každé v inom meste. Vydali štyri 
vlastné albumy a získali dve zlaté 
platne. Vďaka Pavlovi Demitrovi, 
ktorý bol veľkým fanúšikom ka-
pely, počúvali ich piesne pred zá-
pasmi vo svojej kabíne dokonca aj 
hokejisti za veľkou mlákou. Sedem 
rokov pôsobili v stálom angažmá 
vo Viedni. Reč je o trnavskej hu-
dobnej skupine Exil.

Kapela pôsobí na našej hudobnej scé-
ne už takmer tridsať rokov. Ani to však 
jej členom neubralo na entuziazme a 
chuti tvoriť. Stále žijú svoj sen, ktorý 
začali snívať ešte ako študenti. Hoci sa 
všetci poznali, každý z nich hral v inom 
hudobnom zoskupení. Zmena nastala v 
roku 1991, kedy sa v hlave Romana Jedi-
ného zrodila myšlienka, založiť vlastnú 
kapelu. „Odišli sme teda zo svojich vte-
dajších skupín akoby do vyhnanstva, 
do Exilu,“ spomína pohodový muzi-
kant, s ktorým aktuálne zloženie kape-
ly tvoria Erika Mazúrová, brat Tibor a 
Peter Baraník. „Neveril by som, že aj po 
toľkých rokoch budeme tak intenzívne 
hrať,“ hovorí Roman a ukazuje kalen-
dár, ktorý majú nabitý na takmer dva 
roky dopredu.

Cesty autom zohrali
v ich kariére kľúčovú úlohu

Napriek tomu, že v súčasnosti hrá-
vajú Exiláci na plesoch, oslavách, vý-
ročiach, či rôznych firemných akciách, 

o priaznivcov a poslucháčov rozhodne 
núdzu nemajú. „Vždy im musíme zahrať 
všetky naše hity,“ povie Roman s úsme-
vom. Jedným z nich je aj skladba Go Go 
Happy Go, ktorá vznikla cestou na neja-
kú akciu. „Šli sme autom po diaľnici a 
brat si začal pospevovať akúsi melódiu 
a tak keď sme zastavili na odpočívadle, 
hneď sme to dali na papier,“ zaspomí-
na muzikant. V aute však nevznikla len 
táto neskôr jedna z ich najúspešnejších 
a zároveň najhrávanejších skladieb ale 
zrodila sa v ňom aj myšlienka, ktorá 
bola v ich hudobnej kariére rozhodu-
júca. Dovtedy zábavovú kapelu expor-
tovala na vrchol vtedajšej slovenskej 
hudobnej scény. „Jedno ráno, keď sme 
išli domov z hrania, púšťali sme si, ako 
vždy v rádiu piesne. Vtedy som zahlásil, 
že prečo by z toho rádia nemohli v bu-
dúcnosti znieť aj naše vlastné skladby,“ 
popisuje osudné ráno Roman. Netrvalo 
dlho a muzikanti prešli od myšlienky k 
činom. Vyprodukovali prvé tri pesničky 
a tie sa do pol roka hrali vo všetkých 
slovenských rádiách. „Keď sme ich mali 
hotové, nahrali sme v štúdiu demo. 
Kazetu sme potom aj s pripojeným tele-
fónnym číslom, hoci s malou dušičkou, 
odniesli do schránky Vašovi Patejdlovi. 
Pravdupovediac, neverili sme, že si to 
vôbec vypočuje. O to väčšie bolo naše 
prekvapenie, keď na druhý deň zazvonil 
telefón a sekretárka z jeho nahrávacie-
ho štúdia Relax Production sa spýtala či 
máme dostatok skladieb na celý album. 
Prikývli sme, hoci sme ich samozrejme 
nemali a ona nás pozvala na osobné 
stretnutie s Vašom. Tomu sa naše pies-

ne páčili a tak sme sa dohodli na spo-
lupráci. Dal nám k dispozícii nahrávacie 
štúdio a ponúkol zmluvu na prvý album 
s tým, že o týždeň začíname nahrávať. 
Zostalo nám teda len sedem dní a nocí, 
ktoré sme maximálne využili, aby sme 

stihli vyprodukovať ďalších osem skla-
dieb,“ rozrozpráva sa Roman.

Dostavili sa prvé úspechy
Go Go Happy Go sa spolu so skladbou 

Holiday a ďalšími objavil na prvom al-
bume Go Go, ktorý uzrel svetlo sveta už 
po dvoch mesiacoch od podpisu zmluvy 
s Vašom. Napokon sa z neho predalo 
viac ako 30-tisíc kusov a skupina Exil 
zaň získala zlatú platňu. Už o rok k nej 
vďaka albumu I want you, ktorý tiež 
vyšiel v Relaxe, pribudla ďalšia zlatá 
platňa. Singel Kamarát dobyl slovenské 
rádiá aj hitparády a klip bodoval tiež 
v televíznej relácii Triangel. Na tomto 
albume sa nachádza aj mix piesní od 
skupiny Elán. „Elán je našim vzorom 
a práve v čase, keď vznikal náš druhý 
album, slávili chalani 15. výročie zalo-
ženia kapely. Raz sme sa s nimi stretli u 
Vaša v nahrávacom štúdiu a požiadali 
sme Joža Ráža, či by sme mohli prerobiť 
niektoré ich skladby. Povedal, nech mu 
skúsime poslať CD a uvidí sa. Napokon 
sme boli prvou kapelou, ktorá od neho 
dostala súhlas a tak sa šesť ich pesni-
čiek objavilo v mixe na našom druhom 

albume. Predalo sa z neho vyše 16.000 
kópií,“ popisuje Roman.

Bodovali aj za hranicami
Ďalší rok hudobníkov oslovil na 

spoluprácu Jaro Slávik, za ktorým stá-
lo medzinárodné vydavateľstvo EMI 
- Monitor. „Kúpili nás a rozhodne to 
neľutujeme. Jaro pre nás urobil veľmi 
veľa a spolupráca s ním nás posunula 
opäť ďalej. Naše skladby sa dostali na 
výberovky Bravo a tak ich mohli počú-
vať ľudia vo viacerých európskych kraji-
nách a prenikli dokonca aj do ďalekého 
Singapuru,“ pochvaľuje si Roman. V 
tom čase sa už okolo kapely začali diať 
veci. Pribúdali vystúpenia doma i v za-
hraničí, fotenia, rozhovory aj podpisové 
akcie a dostavili sa aj ďalšie úspechy. V 
Prešove na Bravo Supershow hrali pred 
15-tisíc divákmi s takými hviezdami ako 
DJ Bobo, Mr. President, E-rotic, Fun Fac-
tory. Neskôr boli predkapelou Boney M 
či Heleny Vondráčkovej.

Chystajú nové skladby
Potom ako došlo na Slovensku k 

zmene hudobných štýlov sa začali Exi-
láci venovať viac produkcii. Ako hovorí 
Roman, nemali chuť prezliekať kabáty, 
chceli zostať verní tomu, čo ich spája a 
čo milujú, tanečnej hudbe. Za zarobené 
peniaze si v Hrnčiarovciach nad Parnou 
zriadili vlastné nahrávacie štúdio, kto-
ré funguje dodnes. Nahrávajú v ňom 
nielen oni ale aj mnohí ďalší slovenskí 
interpreti. Roman nám tiež prezradil, 
že aktuálne sa v kapele pohrávajú s 
myšlienkou vytvoriť po rokoch dve nové 
skladby. „Nechýba nám chuť ani ná-
pady. Von s nimi však vyjdeme, až keď 
budeme s tým, čo sme vyprodukovali 
úplne stotožnení, nemáme sa kam po-
náhľať,“ uzatvára rozprávanie.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
foto: archív kapely Exil

Singel Go Go Happy Go bol na Slovensku megahitom 

Hudobníci z Exilu chytajú druhý dych

Dnešná zostava Exilu (zľava): Roman Jediný, Peter Baraník, Erika Mazúrová a 
Tibor Jediný.

Na pódiu, keď môžu zabávať ľudí, sa cítia šťastní.

Kamarát 
„Asi preto, že som taký blázon, asi 
preto, že ťa mám tak rád, asi pre-
to, že pred tebou stál som a teraz 
kľačím iba ako kamarát...“, táto 
pieseň patrí k najznámejším hitom 
kapely Exil, ocitla sa na na ich dru-
hom albume a stala najhrávanej-
šou skladbou roku 1996.
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Kŕmené husokačice s pečienkou
Kŕmené husi s pečienkou
Morky a moriaky
Kurence
Sliepky na polievku
Nosnice - 17. týždňové

7,50€/kg
9€/kg
4,30€/kg
2,80€/kg
2,90€/kg
7€/kg

rozvoz každú stredu v týždni, cena donášky 4€, minimálny odber 30€

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

6 - týždnové
MORKY
NA CHOV

0907 652 710
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SLUŽBY
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CHLADIACE 
PRÍVESY
na prenájom

(svadby, oslavy)
0907 355 835
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Volajte -Hívjon 

0915 896 536
Kancelárie:

Komárno, Štúrovo, 
Želiezovce - od júla
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0910 633 336 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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Kože vykupujeme vysušené, bez hláv 
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
22.8. , 12.9. , 3.10. , 24.10. , 

14.11. , 5.12. 2019 ••• 16.1. 2020
Krškany . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Ivanka pri Nitre. . . . 9,15 hod.
Mojmírovce-pošta . . 9,30 hod.
Svätoplukovo . . . . . 9,45 hod.
Cabaj-Čápor-Coop . 10,00 hod.
Močenok. . . . . . . . . 10,20 hod.
Horná Kráľová . . . . 10,35 hod.
Branč-KD . . . . . . . . 11,00 hod.
Veľký Kýr . . . . . . . . 11,15 hod.
Komjatice. . . . . . . . 11,30 hod.
Lipová. . . . . . . . . . . 11,45 hod.

Ulany nad Žitavou. 12,05 hod.
Maňa. . . . . . . . . . . . 12,25 hod.
Lúčnica n/Žitavou . 12,40 hod.
Vráble-Lidl . . . . . . . 12,55 hod.
Paňa . . . . . . . . . . . . 13,10 hod.
Veľký Cetín. . . . . . . 13,25 hod.
Malý Cetín . . . . . . . 13,40 hod.
Čechynce . . . . . . . . 13,55 hod.
Janíkovce . . . . . . . . 14,10 hod.
Golianovo. . . . . . . . 14,25 hod.
Veľký Lapáš-pošta . 14,40 hod.

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
8.8. , 29.8. , 19.9. , 10.10. , 

31.10. , 21.11. , 12.12. 2019
Šulekovo-Coop . . . . . 9,00 hod.
Horné Zelenice . . . . 9,15 hod.
Dolné Zelenice. . . . . 9,30 hod.
Siladice. . . . . . . . . . . 9,45 hod.
Šúrovce. . . . . . . . . . 10,00 hod.
Vinohrady n/V . . . . 10,20 hod.
Dvorníky. . . . . . . . . 10,40 hod.
Bojničky-Coop. . . . . 10,55 hod.
Zem. Sady . . . . . . . 11,15 hod.
Pata . . . . . . . . . . . . 11,30 hod.
Šoporňa . . . . . . . . . 11,45 hod.

Diakovce. . . . . . . . . 12,20 hod.
Tešedíkovo. . . . . . . 12,35 hod.
Vlčany. . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Zemné . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Komoča . . . . . . . . . 13,35 hod.
Andovce . . . . . . . . . 13,50 hod.
Palárikovo . . . . . . . 14,20 hod.
Dvory n/Žitavou . . 14,50 hod.
Bešeňov . . . . . . . . . 15,05 hod.
Veľké Lovce . . . . . . 15,20 hod.
Podhájska . . . . . . . 15,35 hod.

2823

 PREDAJ 
MLÁDOK
18-týždňové

králik s liečivom, nosnice, 
brojlery a kačice, bažant, 
ovce, kozy, ošípané, husi, 

morky, psy

LETÁKY
0907 779 018
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

zimné záhrady 

Mo������výhry 300 €

ter��y

Z�AVY A��DO 30�

balkóny
��látky od 35 € ��látky od 149 € ��látky od 98 €

rámové
bezrámové

Týždeň 
v Tureckej Alanyi 

aj s letenkou
a all-inclusive  

-33%

 899 €
599 €

TEL: 0948 479 714
www.daka.sk
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pracovníkov na 

MURÁRSKE 
PRÁCE 

(murovanie, sadrové omietky...).
Dlhodobá práca v Bratislave 

(byty, polyfunkčné domy, 
rezidencie...).

Práca na úkol, turnusová práca.
Ubytovanie viem zabezpečiť 

ZDARMA.

Kontakt: 0918 493 960
85
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HĽADÁM

Ing. Jarmila Kyselicová

kyselicova@regionpress.sk 
0907 779 018

Jarmila Kyselicová 
kyselicova@regionpress.sk 

0907 779 018

OZVITE SA NÁM

Týždenníky siete REGIONPRESS sú 
prvým regionálnym médiom, ktoré na 
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia 
pre svojich inzerentov splnenie všeo
becných zákonných povinností.


