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Učíme sa chodiť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Niekto venuje najväčší podiel svo-
jej životnej energie, elánu a času 
na to, aby sa naučil, ako “v tom 
chodiť”. 

Mnohí sú v tejto disciplíne skvelí 
naprieč časom, bez ohľadu na spolo-
čensko-politické pomery, členstvo v 
množstve aktuálne vhodných strán 
či zápise v registri ŠTB. Poznáme ich, 
takmer každý tu na Slovensku pozná 
toho svojho “eštébáka” či “boľševi-
ka”, dnes - “demokratického kapita-
listu”, najčastejšie s výrazným, ak nie 
až “rustikálnym” ľavicovým cítením. 
Cítením. Konaním už vôbec nie. A 
vieme, že kto má dobrý nos, ucíti včas 
kadečo.Včas vhodne iba pre neho - vý-
hradne.

Potom máme malinké deti, ktoré 
sa učia zvládať prvé krôčiky životom. 
Máme ľudí po úrazoch, haváriách a tí 
sa tiež neraz učia chodiť opäť. Väčši-
na z nich sa aj naučí a tým ostatným 
musíme pomáhať, už len preto, že sme 
ľudia. Niektorí sa po zlomeninách sta-
vajú na nohy opakovane. Lebo človek 
má stáť, rovno stáť a ísť. To je jeho 
údel, bez ohľadu na okolnosti.

Treba stáť, sme predsa preto ľuď-
mi, aby sme za každých okolností 

stáli. Podľa možnosti a zmyslu pre 
slušnosť - rovno! Známy legendárny 
pesničkár Karel Kryl má v jednej pes-
ničke konštatovanie - “zaujímame po-
stoje, namiesto toho, aby sme stáli”. 
Málokedy sa hrá, keď už náhodou aj 
tento autor, tak väčšinou - “vrah o mo-
rálke káže”. To je síce tiež aktuálna, 
ale úplne iná téma. Niekedy čoskoro 
sa k nej vrátim.

Teraz ešte raz o tom vzpriamenom 
chodení. Má výhodu aj v tom, že ľu-
ďom pri ňom vidíte do tvárí. A viete 
často a našťastie včas rozpoznať, kto 
ju má a kto už nie. Tú vlastnú. Lebo aj 
tváre sú u nás na predaj, iba tovar, v 
mnohých prípadoch. Namä tváre z 
bilbordov.

Vzpriamiť sa, postaviť sa a spraviť 
krok a za ním ďalší a ďalší - o tom je 
život. Po každom páde a úraze rých-
lo vstať a ísť ďalej. A keď 
sa nedá, tak sa to treba, 
hoci opakovane, učiť a 
naučiť.

S pozdravom a že-
laním, aby váš nastá-
vajúci týždeň bol 
plný správnych 
krokov -
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»KÚPIM AUTO V AKOMKOĽ-
VEK STAVE T. 0907296305
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»1i byt v BB Tulská 
0915210960

»Dám do prenájmu zaria-
dený 2i byt v Ban. Bystrici 
2-3 slušným študentkám, 
alebo pracujúcim ženám, 
0908961368

»Predám pozemok v Ne-
mciach, 0907815287

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Darujte mi mačiatko 
0918385952

»Kúpim staré odznaky po 
vojakoch, partizánoch, ha-
sičoch, osobnostiach. Do-
hoda. 0907910755

»Kúpim hrubé plátno vrecia 
kroje sukne šatky hodiny 
porcelán obrazy nábytok 
0909117320

»Rád prijmem priateľstvo 
ženy nad 175cm do 70r vdo-
vy č.m. 0905416603
»SOM SYMP PäťDESIATNIK 
ROZV HĽADÁM SYMP ŽENU 
0940097045
»Sympatický muž 58r 175cm 
75kg si hľadá kamarátku, 
priateľku 0911962479

Občianska
riadková
inzercia
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    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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Raňajkovať by ste mali ako cisári, 
obedovať ako králi, no večerať musí-
te ako žobráci. A hneď z troch príčin 
- klesne vám krvný cukor, nastavíte 
si efektívne spaľovanie tukov a lep-
šie sa vyspíte.

„Ak chcete schudnúť alebo zní-
žiť hladinu cukru v krvi, mali by ste 
konzumovať veľa energie v potrave 
ráno a iba trochu včer,“ hovorí Kerstin 
Oltmanns, ktorá vedie sekciu psycho-
neurobiológie na univerzite v Lübecku. 
Spolu so svojimi kolegami uskutočnila 
dôkazovú štúdiu so šestnástimi dospe-
lými mužmi s normálnou hmotnosťou. 
Väčšinu energie strávila polovica z ni-
cho 9:00 a druhá polovica zas o 19:00. 
Obed mali všetci a vždy rovnaký.

Povedzme si však hneď na úvod, 
že večerať by sme mali najneskôr šty-
ri hodiny pred spánkom. A teraz sa 
pozrime na to, čo večerať, ak chceme 
konzumovať posledné denné jedlo v 
súlade so zásadami zdravej výživy. V 
prvom rade by malo platiť, že večera by 
mala byť ľahká, no zároveň výživná. Je 
vhodné dopriať si pokrm so zvýšeným 
podielom bielkovín a nižším obsahom 
sacharidov. Existuje obrovské množ-
stvo rozličných druhov zeleniny, ktoré 
je možné pripraviť na mnoho spôsobov. 
Skvelou večerou je šalát z čerstvej zele-
niny. Ale aj chutná krémová zelenino-

vá polievka. Ak ste “na mäso”, potom si 
pripravte na večeru kuracie či morčacie 
mäso. Môžete si dopriať aj ryby, ktoré sú 
nielen bohaté na bielkoviny, ale aj na 
dôležité omega mastné kyseliny. Medzi 
potraviny vhodné na večeru môžeme 
zaradiť aj rozličné mliečne výrobky. 
Doprajte si kvalitný jogurt, dobrou voľ-
bou je cottage cheese alebo mozzarella, 
ku ktorej neodmysliteľne patria chutné 
paradajky, bazalka a olivový olej.

Práve v letných mesiacoch vždy, 
keď jete jedlo, metabolická aktivita 
vášho tela sa zvyšuje a s ňou aj teplo, 
ktoré vydáva, pretože musí tráviť tuky, 
sacharidy a bielkoviny, ktoré ste práve 
jedli.A z horúcej bežnej noci noci je zra-
zu noc už naozaj celkom neznesiteľná.

A ako dopadla štúdia? Muži, ktorí 
konzumovali striedme večere, odbú-
ravali telesný tuk oveľa rýchlejšie ako 
tí,, ktorí sa večer “napakovali” do plna. 
A ich glykémia sa čoskoro dostala do 
pásma normy.

Čo majú spoločné 
cisári, králi a žobráci?

» red
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 727 204 
0907 877 862
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Muža v Česku napadol roj ôs. Po po-
četných pichnutiach dostal anafylak-
tický šok a upadol do bezvedomia. 
Záchranárom sa ho už nepodarilo 
oživiť. Toľko agentúrna správa.

Uštipnutia osou, včelou, či komárom, 
čmeliakom, sršeňom a kliešťom zane-
chávajú v mieste bodnutia jed. V orga-
nizme niektorých ľudí vyvoláva búrlivé 
negatívne reakcie.

Uštipnutie osou alebo včelou
Pre správnu liečbu je dôležité roz-

poznať, o aký druh reakcie po bodnutí 
hmyzom ide. Všeobecne môžu nastať 
dva typy prejavov: nealergická reakcia, 
vyvolaná pôsobením nízkomolekulár-
nych látok účinkujúcich na cievy a aler-
gická reakcia, spôsobená proteínmi. 

Po bodnutí
Ak sa objaví iba drobný lokálny opuch 

a svrbenie v oblasti, kde je uštipnutie, ide 
o nealergickú reakciu, prirodzenú pre 
každého človeka. Slabá bolesť by mala 
ustúpiť do 24 hodín. Ak človek prekoná 
už raz celkovú reakciu je potrebné urobiť 
zásadné opatrenia. Pacient musí byť in-
formovaný o včasnej a účinnej samolieč-
be a mal by byť vybavený preukazom s 
uvedením diagnózy alergie na včelí ale-
bo osí jed a s návodom ako postupovať 
v prípade uštipnutia hmyzom. Tiež musí 

byť vybavený osobným pohotovostným 
balíčkom. Čím rýchlejšie alergická reak-
cia nastupuje, tým je závažnejšia. Vtedy 
je nevyhnutné ihneď uložiť postihnutú 
osobu do stabilizovanej polohy a zavolať 
rýchlu lekársku záchrannú službu.

Ťažká lokálna reakcia
Nadmerný opuch, ktorý môže byť až 

veľkosti mužskej dlane.

Ľahká celková reakcia
Druhý stupeň sa prejavuje generali-

zovanou žihľavkou, svrbením na celom 
tele a nevoľnosťou. 

Mierna celková reakcia
Príznakmi sú opuch mäkkých tkanív 

tváre, pocit úzkosti v hrudníku s napína-
ním na vracanie. Ovyklé sú aj závraty a 
bolesti brucha. 

Ťažká celková reakcia
Pridáva sa pocit sťaženého dychu s 

ťažkým prehĺtaním, zachrípnutím, za-
stretým hlasom, omámenosťou a stra-
chom zo smrti.

Anafylaktický šok
Nastupuje zmodrenie pier a prstov 

rúk, s poklesom krvného tlaku s ko-
lapsom. Výnimkou nie je ani pomočenie 
a bezvedomie.

Letná mora mnohých 
- uštipnutie hmyzom

» red
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Tamaškovičova 17, Trnava

Vyvolávacia cena: 111 000,- €   Zábezpeka: 20 000,- €
Termíny obhliadok: 04.08.2020 14:00 hod., 18.08.2020 14:00 hod.

Termín a miesto dražby: 21.08.2020 o 10:00 hod.
Hotel Arcade, Námestie SNP 5, Banská Bystrica, kongresová sála ARUBA na prízemí

DRAŽBA rodinného domu v obci Vlkanová, súp. č. 133 na parc. č. 18/1 a pozemkov na 
parc. č. 18/1, 18/2, 18/4, 19, kat. územie Vlkanová, okres Banská Bystrica

Rodinný dom * VlkanováRodinný dom * Vlkanová
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 7. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%

78
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00
9B. Bystrica

Dôležité
telefónne čísla

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Polícia
158

Tiesňové telefónne číslo
112

1.augusta 1907       
sa datuje vznik skautingu; zakladateľ lord Robert Baden-Powell zatrúbil 
na roh africkej antilopy kudu na 1. skautskom tábore na ostrove Brownsea.

Výročia a udalosti
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u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

049

-42%
1 l

0.85*

Trvanlivé mlieko
• polotu�né

299

Supercena
cena za 1 kg

Vajcia M

129

15 kusov

(1 kus = 0,09)

Kuracie prsia 
a štvrte

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Hrozno biele 
stolové

144

-56%
kg

3.29

pl
at

í o
d 

30
. 7

.

Instantá káva

399

300 g

(1 kg = 13,30)

Nitan/Paprkáš
• krájaný

099

120 g

(100 g = 0,83)

Schwarzwaldská 
šunka

249

250 g

(1 kg = 9,96)

Dusená 
šunka  
• exta tenké 

plátky
• rôzne druhy

349

400 g

(1 kg = 8,73)

OD NEDELE 2. 8. 

Ponuka tovaru platí od 2. 8. do 8. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 21. 7. 2020.
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... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

pl
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30

.
.

Urpiner Multack 399

8 x 0,5 l

(1 l = 1,00)

4 l

Lina
• rôzne druhy

119

3 x 60 g

(100 g = 0,66)

180 g

Termix do vrecka 
• rôzne druhy

059

120 g

(100 g = 0,49)

Car-Sun
• rôzne druhy

249

10 x 0,2 l

(1 l = 1,25)

2 l

999

Jumbo

(1 kus = 0,14/0,12)

72/84 ks

Detské lienky
• junior/maxi

** Biocídne výrobky používajte bezpe�ne! 
Pred aplikáciou si pre�ítajte údaje na obale a prpojené 

informácie o výrobku!

Univerzálny 
dezinfek�ný srej**

299

750 ml

(1 l = 3,99)

Chery aradajky
dat�ové stacové 129

Supercena

(1 kg = 3,69)

350 g balenie

Konzuné 
zeiaky 
skoré 039

-56%
kg

0.89

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY

2. – 8. AUGUSTA

Ponuka tovaru platí od 2. 8. do 8. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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4.augusta 1875        
zomrel Hans Christian Andersen, dánsky 
spisovateľ (* 1805).

Výročia a udalosti 5. augusta 1993        
zomrel Eugen Suchoň, slovenský hudobný 
skladateľ (* 1908).

Výročia a udalosti
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2.augusta 1777     
panovníčka Mária Terézia vydala nariade-
nie o reorganizácii školstva v monarchii 
pod názvom Ratio educationis; dokument 
v osvietenskom duchu po prvýkrát vyslo-
vil zásadu všeobecnej školskej povinnosti 
(dochádzky do ľudovej školy).

Výročia a udalosti

WWW.REGIONPRESS.SK
0907 727 204
Inzerát, ktorý predáva

0907 877 862
Inzerát, ktorý predáva
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Christian Marty riskoval svoj život a 
bol prvým človekom, ktorý prekro-
čil Atlantik na surfovej doske. O 19 
rokov neskôr bol pilotom nadzvu-
kového stroja Concorde, ktorý hava-
roval po vzlete a následnom požiari 
pri Paríži.

Posledné, čo pilot Christian Marty 
počul 25. júla 2000 o 16:43 hod. počas 
štartu z Paríža bolo: “Máte za sebou 
plamene, horíte…” V tej chvíli sa v 
pilotnej kabíne ešte neozval žiaden 
varovný signál, horela totiž palivová 
nádrž, ale to vtedy ešte nikto nevedel. 
Až o sekundy neskôr začali motory lie-
tadla strácať ťah. Let Air France 4590 
sa začal rútiť k zemi. Bola to prvá a 
jediná havária nadzvukového stroja 
britsko-francúzskej produkcie Concor-
de. Tenký Concorde so špičatým no-
som, nazývaný „lietajúca ceruzka“, a 
pre mnohých najelegantnejšie lietadlo 
všetkých čias, horel ako pochodeň. V 
tejto fáze štartu však už vzlet nebolo 
možné prerušiť. Concorde mal na pa-
lube100 cestujúcich, z toho 96 Nemcov, 
ktorí chceli byť v New Yorku za tri a pol 
hodiny a vyraziť na plavbu na jednom z 
plávajúcich luxusných hotelov po sve-
tových oceánoch.

Za smrť 113 ľudí (vrátane posádky a 
obetí na zemi) pri katastrofe pri Paríži 
podľa súdu bola zodpovedná americká 
spoločnosť Continental Airlines. Súd 
jej nariadil zaplatiť pokutu 200-tisíc 

eur a milión eur odškodné francúzskej 
leteckej spoločnosti Air France. Jedné-
ho z mechanikov Continental Airlines 
Johna Taylora odsúdili na 15 mesiacov 
podmienečne. Ostatných obvinených 
- nadriadeného mechanika Continen-
tal Airlines Stanleyho Forda, ako aj 
bývalého predstaviteľa francúzskeho 
leteckého úradu a dvoch konštruktérov 
Concordu - súd oslobodil.

Príčinou nehody z 25. júla 2000 bol 
podľa súdu kus kovu, ktorý odpadol z 
lietadla americkej spoločnosti na od-
letovú dráhu pred vzletom Concordu z 
parížskeho letiska Charlesa de Gaullea. 
Pneumatika kolesa lietadla po náraze 
naň začala horieť, explodovala a prera-
zila palivovú nádrž.

Je to síce “už” dvadsať rokov, ale 
pred nimi dala táto smutná udalosť 
drsnú bodku za jednou úžasnou érou 
civilného dopravného letectva.

“Máte za sebou plamene”

» red

Reštaurácia - každý druhý stôl voľ-
ný. Racionálny, nie príliš dlhý je-
dálny lístok. Ceny dobré. Pri vstupe 
škatule s gumovými rukavicami 
veľkosti S a veľkosti XL. Viaceré dez-
infekčné dávkovače, všetko podľa 
predpisov.

Všetko splnené do bodky. Mnohé 
nemocnice by sa mohli prísť podučiť. 
A ak chcete použiť toaletu, musíte si 
obliecť masku. Všetci zamestnanci 
chodia okolo vášho stola s s plastovým 
chráničom pred ich tvárou.

Lenže! V reštaurácii sa akosi zle 
dýchalo. Správne, aj klimatizácia bola 
vypnutá, no na druhej strane, zas ne-
bolo ani len pootvorené žiadne okno, 
neexistovala možnosť prirodzene vet-
rať.

Ale - nariadenia, vyhlášky a pred-
pisy boli dodržané. Ibaže to, čo platilo 
v súvislosti s ochranou proti pandémii 
tento rok v marci, to už je doba kamen-
ná ochorenia Covid 19. Medzitým veda 
uskutočnila obrovský skok v poznaní.

Mnohí vedci poukazujú na to, že 
aerosoly hrajú hlavnú úlohu pri koro-
nových infekciách, ide o malé častice, 
ktoré vírusy môžu prenášať vzduchom 
dlhý čas, najmä v uzavretých miest-
nostiach bez prívodu čerstvého vzdu-
chu alebo ventilačných systémov so 
špeciálnymi filtram. A môže to mať 
veľký zmysel.Vo vnútri sa konali všet-
ky dobre známe udalosti, pri ktorých sa 

mnoho ľudí nakazilo z jedného zdroja. 
Rôzne párty, večerné prednášky, bi-
túnky, bane. Keď tisíce ľudí demonštro-
vali proti rasizmu pred týždňami na 
uliciachii, existoval veľký strach. Ale 
pretože to boli demonštrácie vonku, 
takmer nikto sa nenakazil. 

Zdá sa však, že tieto informácie ne-
prenikajú k tým, ktorí z nich majú robiť 
koncepty a následné opatrenia. Rozši-
rujte medzi svojimi priateľmi, že všade 
treba dlho a účinne a podľa možnosti 
nepretržite vetrať. Že otvorené okná 
dnes znamenajú spásu, kým klimati-
zácia je nákazovo vysoko riziková. A 
že nie je chyba to nevedieť, ešte done-
dávna to nevedeli ani samotní vedci. 
Chyba je to neskúsiť.

Od klimatizácie späť k vetraniu

» red (zdroj Der Spiegel)

Neodkladajte návštevu u nás na potom.
Nastavíme vám ponuku presne podľa 
vašich predstáv a možností.

JE PRE KAŽDÉHO EŠTE

DOSTUPNEJŠIAŠKODA
výnimočná zľava až do 3 500 €
5 rokov bezplatného servisu
odklad splátok o 6 mesiacov
výhodný výkupný bonus

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA FABIA, SCALA, KAMIQ a KAROQ: 4,4 – 7,4 l/100 km, 116 – 185 g/km. Uvedené informácie a fotografi e 
majú len informatívno-ilustračný charakter. Podrobnosti o ponuke modelov, konečných cenách, špecifi kácii vám poskytne autorizovaný predajca značky ŠKODA.

NeoNeodkldkladaadajtejte nánávštvštevuevu u u násnás nana popotomtom..
NasNastavtavímeíme vávám pm ponuonuku ku prepresnesne popodľadľa  
vašvašichich prpredsedstávtáv a a možmožnosností.tí.

JJEE PPRREE KKAAŽŽDDÉÉHHOO EEŠŠTTEEEE  PPRREE KKAAŽŽDDÉÉHHOO  EEŠŠTTEEJJ

výnvýnimoimočnáčná zľzľavaava ažaž dodo 3 3 500500 €€
5 r5 rokookov bv bezpezplatlatnéhného so servervisuisu
odkodkladlad spsplátlátok ok o 6o 6 memesiasiacovcov
výhvýhodnodný vý výkuýkupnýpný bobonusnus

KombKombinovinovanáaná spotspotrebareba a ea emisimisie COe CO22 autautomobomobilovilov ŠKOŠKODA FDA FABIAABIA, SC, SCALA,ALA, KAMKAMIQ aIQ a KARKAROQ:OQ: 4,4 4,4 – 7,– 7,4 l/4 l/100 100 km, km, 116 116 – 18– 185 g/5 g/km. km. UvedUvedené ené infoinformácrmácie aie a fotfotograografi e fi e 
majúmajú lenlen infinformaormatívntívno-ilo-ilustrustračnýačný chacharaktrakter. er. PodrPodrobnoobnostisti o poo ponukenuke modmodelovelov, ko, konečnnečnýchých cenácenách, ch, špecšpecifi kifi káciiácii vámvám posposkytnkytne aue autoritorizovazovaný pný predaredajca jca značznačky Šky ŠKODAKODA..
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Ak sa počas letných potuliek Sloven-
skom ocitnete v blízkosti Trnavy, urči-
te nevynechajte návštevu tohto prvé-
ho slobodného kráľovského mesta a 
spoznajte jeho históriu originálnym 
spôsobom. Mesto Trnava totiž v lete 
spustilo novú GPS hru Záhada moc-
ného opasku, vďaka ktorej majú deti 
i dospelí možnosť zažiť stredovekú 
Trnavu netradične. Stačí dobre nabitý 
smartfón, pripojenie na internet a chuť 
vyraziť za dobrodružstvom.

K tomu, aby ste si mohli túto origi-
nálnu GPS hru zahrať,  vám postačí mo-
bilný telefón a chuť spoznávať históriu 
hravým spôsobom. Hra vás prevedie 
cez trnavské uličky k novovzniknutým 
sochám v životnej veľkosti, stretnete sa 
s nočnou hliadkou, so staviteľmi, hasič-
mi, zamilovanými študentami, kuruc-
kými vojakmi, žobrákmi i s mestským 
vrátnikom Portariom. „Každá socha 
prichádza z rôzneho storočia, ale všetky 
spája jeden príbeh a jeden stratený kľúč. 
Ide o kľúč od Dolnej Brány, ktorý stratil 
mestský vrátnik Portarius pri svojej ran-
nej ceste do práce,“ objasňuje Peter Ca-
gala, jeden z tvorcov hry a zároveň vedú-
ci úseku kultúry na Správe kultúrnych a 
športových zariadení mesta Trnava.

Čaká na vás dobrodružná cesta
Hra Záhada Mocného opasku neláka 

iba deti. Premiéry sa zúčastnili všetky 
vekové kategórie a jej princíp je jednodu-
chý. „Počas dobrodružnej cesty budete 
riešiť drobné úlohy, hádanky, budete 
chodiť i utekať. Zároveň zistíte mnohé za-
ujímavosti o výstavbe hradieb, rozmachu 
Trnavy, požiaroch aj dobývaní tohto krá-
ľovského mesta. A samozrejme, že vás 
na konci čaká originálne prekvapenie,“ 
pozýva Peter Cagala. „Úlohou hráčov je 
nájsť kľúč skôr ako do Trnavy pricvála 
jeden z najväčších pánov Uhorska – kráľ 
Ľudovít z Anjou,“ približuje Jana Pe-
kárková, scenáristka projektu. „Záhada 
Mocného opasku je plná farebných ilu-
strácií, animácií a prináša zaujímavé pi-
košky z dejín. Deti sa v hre dozvedajú, čo 
otláčali stavitelia do najstarších tehál, aj 
akou fintou sa husitskí vojaci prešmykli 
do mesta,“ dopĺňa J.Pekárková.

Hra sa spúšťa online
Ak si chcete hru zahrať netreba inštalo-

vať žiadnu aplikáciu. „Stačí si len zapnúť 
mobilné dáta a povoliť sledovanie GPS 
polohy, aby sme vás mohli navigovať na 
jednotlivé stanoviská“, vysvetľuje progra-
mátor hry Martin Polák. „Odporúčame 
nabiť si pred výletom do stredoveku ba-
terku na 100%, keďže hra má cez 40 scre-
enov,“ radí.

Na stránke hradby.trnava.sk nájdete 
základné inštrukcie k hre, potrebnú výba-
vu a štartovacie tlačidlo NOVÁ HRA, kto-
rým sa Záhada Mocného opasku spúšťa.

Výroba sôch nebola jednoduchá
Autorkou sôch, ktoré hrou sprevá-

dzajú je scénická výtvarníčka Naďa 
Salbotová. Jej úlohou bola nielen tvor-
ba výtvarných návrhov ale aj realizácia 
sôch. „V procese boli mojimi kolegami 
skúsení majstri Oto Prelovský a Tomáš 
Šimon. Bez nich by niečo tak technic-
ky náročné nemohlo vzniknúť,“ hovorí 
Naďa Salbotová. „Sochy sú vyrobené z 
viacerých materiálov – železných kon-
štrukcií vo vnútri, polystyrénu a vystu-
ženej škrupiny z cementového lepidla. 
Sú veľmi ťažké a vyžadujú si na mani-
puláciu naozaj fyzickú silu. Veľká vďaka 
patrí aj pánovi Štefanovi Prelovszkému, 
šéfovi dielne, v ktorej sme sochy vyrá-
bali a vytvoril mi úžasné zázemie na 

prácu,“ dodáva autorka sôch.

Na tvorbe hry sa podieľalo 
veľa kreatívnych ľudí

Mesto Trnava hru pripravovalo od 
júna 2019, kedy začali vznikať prvé mo-
dely sôch, scenár hry, kľúčový príbeh, 

stanoviská, úlohy pre hráčov, ilustrácie 
a grafika. Je napísaná hravým jazykom, 
a unikátna je aj zvukovou verziou, ktorú 
načítal herec, trnavský rodák Kamil Mi-
kulčík. Zvuková podoba hry poteší nie-
len rodičov s malými deťmi, ktoré ešte 
nevedia čítať, ale aj milovníkov audio 
kníh, ktorí si chcú prejsť trnavské hradby 
so slúchadlami, nerušení zvukmi a ruch-
mi mesta. Históriu Trnavy môžu interak-
tívne objavovať aj zahraničí turisti, pre-
tože je preložená a predabovaná. O jej 
preklad do anglického jazyka sa postaral 
Matej Juran a hra sa v angličtine volá 
The Mystery of Mighty Bell. Nadaboval 
ju írsky hudobník žijúci v Trnave Grae-
me Mark. Na jej tvorbe sa však podieľali 
aj ďalší šikovní ľudia. Historický námet 
má na svedomí Adrian Kobetič, ilustrá-
cie Ján Baláž, produkciu Ján Novák, Jana 
Pekárková, zvukovú réžiu Filip Hittrich.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Zažite stredovekú Trnavu trochu inak

Vydajte sa hľadať stratený kľúč

V rámci hry sú po Trnave rozmiestnené sochy v životnej veľkosti.
foto autor martin hesko

Navštívte miesta kde 
sa písala história Malého Ríma 
Spoznajte Trnavu 
očami kráľov 
Nadšenci histórie i obdivovatelia 
kultúrnych pamiatok majú až do 
konca augusta príležitosť spoznať 
zákutia, kde sa písala história Tr-
navy a dozvedieť sa čosi viac aj o 
jej pokladoch.

Počas výnimočnej prehliadky Malé-
ho Ríma pod názvom Spoznajte Trna-
vu tak, ako ju zažili králi, sprievodca 
záujemcom predstaví rôzne pamiatky, 
zavedie ich na miesta, ktoré navštívili 
králi a porozpráva rôzne historické 
zaujímavosti, o ktorých mnohí možno 
ani netušili. Prehliadky sú bezplat-
né, budú sa konať vždy od pondelka 

do piatka so začiatkom o 10.00 hod a 
miestom stretnutia pred Mestskou ve-
žou. „Tento projekt sa každý rok teší 
veľkej obľube a sme veľmi radi, že sme 
ho mohli spustiť aj toto leto,“ hovorí 
Alexander Prostinák, zastupujúci vý-
konný riaditeľ oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Trnava Tourism. 
„Na podujatie sa netreba  nahlasovať 
vopred a prehliadky sú dokonca v slo-
venčine i v angličtine. Trnavu tak spo-
znáte očami kráľov a uvidíte, že tu nič 
nie je nemožné. Ani cestovať v čase,“ 
dodáva. Okrem týchto prehliadok sa 
každú nedeľu konajú počas mesiacov 
júl a august Potulky Malým Rímom v 
slovenskom jazyku. „Sprievodca sa s 
vami podelí o historické zaujímavosti a 
ukáže vám rôzne zákutia, kde sa písa-
la história tohto kráľovského mesta,“ 
uzatvára Alexander Prostinák.

Spoznajte miesta, ktoré navštívili 
králi.             foto zdroj Trnava Tourism

Osádzanie sôch sa nezaobišlo bez techniky.                            foto autor martin hesko

Výroba sôch prebiehala v dielni. 
foto autor peter cagala
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V platnosti už je prvá dohoda s Vše-
obecnou úverovou bankou , a.s. 
(VÚB) o poskytovaní úverov s Anti-
korona zárukami od EXIMBANKY 
SR. VÚB tak môže poskytnúť sloven-
ským podnikateľom úvery od 2 do 20 
miliónov eur s maximálnou úroko-
vou sadzbou 1,9 percenta p.a. so zá-
rukami od EXIMBANKY SR až do 80 
percent hodnoty úveru.

„Sme veľmi radi, že sa nám po takej 
krátkej dobe od zverejnenia výzvy, po-
darilo podpísať túto dohodu s jednou z 
najväčších bánk s dlhoročnou tradíciou 
na slovenskom trhu,” uviedla generálna 
riaditeľka EXIMBANKY SR Monika Ko-
hútová.

V rámci tohto programu finančnej 
pomoci bude EXIMBANKA SR poskyto-
vať záruky v prospech bánk za účelom 
poskytovania zvýhodnených úverov 
podnikom. Napomôže tak podnikom 
preklenúť nepriaznivé obdobie spôso-
bené pandémiou COVID-19 za účelom 
udržania zamestnanosti, podpory fi-
nančnej kondície, likvidity a peňažných 
tokov podnikov.

Úvery s antikorona zárukou sú ur-
čené slovenským podnikom, ktoré majú 
záujem v bankách čerpať úver vo výške 
od 2 miliónov eur do 20 miliónov eur a 
budú poskytované so splatnosťou 2 až 6 
rokov. Na úver sa vzťahuje poplatok za 
záruku vo výške závislej od splatnosti 
úveru, ktorý bude podniku odpustený 

ak udrží zamestnanosť. Podporené pod-
niky budú môcť úverové zdroje použiť 
na financovanie svojich prevádzkových 
ako aj investičných potrieb.

„Veľká garančná schéma dnešným 
dňom reálne vchádza do ekonomic-
kej praxe. Som veľmi rád, že sme tento 
projekt dotiahli do konca. Teraz je len 
na bankách a firmách, aby štátom za-
ručené úvery pracovali v prospech Slo-
venska. Verím, že sa do tohto programu 
zapoja aj ďalšie banky. Toto je prvýkrát 
v histórii Slovenska, čo vláda využila 
takýto nástroj, že ponúka firmám v zá-
rukách pol miliardy eur mesačne,“ po-
vedal minister financií Eduard Heger.

Firmy a podnikatelia by sa teda 
mali jednoduchšie dostať k novým fi-
nančným zdrojom. „Bude to výhodné 
pre spotrebiteľov ale aj pre banky, keď-
že úvery bude garantovať štát vo výške 
80 percent až 90 percent. Zvyšok rizík 
so sebou ponesú komerčné banky, na 
ktorých zostane aj posudzovanie rizi-
kového profilu jednotlivých klientov,“ 
povedal štátny tajomník ministerstva 
financií Marcel Klimek.

Veľká garančná schéma by mala 
mať mesačnú kapacitu 500 miliónov 
eur. V rámci nej sa budú môcť prostred-
níctvom jednotlivých bánk financovať 
malé aj veľké spoločnosti. Garančná 
schéma je súčasťou opatrení na zmier-
ňovanie dopadov pandémie nového 
koronavírusu.

Na pomoc Slovensku

» Zdroj: MFSR

Sociálna poisťovňa pravidelne v júli 
informuje živnostníkov o vzniku, 
zániku alebo zmene ich odvodovej 
povinnosti, čo sa odvíja od ich po-
daného daňového priznania za rok 
2019. 

Pre pandémiu koronavírusu živ-
nostníci mohli využiť zákonnú mož-
nosť a odložiť si podanie daňového 
priznania až na koniec mesiaca nasle-
dujúceho po mesiaci, v ktorom sa skon-
čí mimoriadna situácia. Z tohto dôvodu 
sa v niektorých prípadoch posúva aj 
posudzovanie a oznámenie ich povin-
ného sociálneho poistenia a platenie 
odvodov v novej výške.

SZČO, ktoré nepodali daňové pri-
znanie k dani z príjmov fyzickej osoby 
za rok 2019 do 31. marca 2020 (alebo 
majú predĺženú lehotu na podanie toh-
to daňového priznania), od 1. júla 2020 
naďalej platia poistné ako SZČO z také-
ho vymeriavacieho základu, z akého 
ho platili do 30. júna 2020 na základe 
daňového priznania za rok 2018, a to až 
do nového posúdenia. Termín nového 
posúdenia vzniku/zániku povinného 
poistenia závisí od ukončenia mimo-
riadnej situácie súvisiacej s ochorením 
COVID-19.

Nové odvody za mesiac júl treba za-
platiť do 8. augusta.

Iný je postup v prípade povinne po-

istených SZČO, ktorým podľa zákona 
o dani z príjmov nevznikla povinnosť 
podať daňové priznanie za rok 2019. 
Títo poistenci musia túto skutočnosť 
čo najskôr oznámiť Sociálnej poisťovni 
prostredníctvom čestného vyhlásenia 
(Čestné vyhlásenie SZČO o nepodaní 
daňového priznania za rok 2019). Pri 
splnení všetkých podmienok dôjde k 
zániku povinnosti platiť poistné na 
sociálne poistenie za obdobie od 1. júla 
2020.

Sociálna poisťovňa pripravila na 
svojej webovej stránke Kalkulačku na 
výpočet poistného pre SZČO. Podľa 
nej živnostníci a ostatné SZČO, ktoré 
podali daňové priznanie za rok 2019 do 
31. marca 2020, zistia, či budú od 1. júla 
2020 povinní platiť poistné na sociálne 
poistenie a môžu si informatívne vypo-
čítať jeho výšku.

Sociálna poisťovňa informuje 
živnostníkov o odvodoch

» Zdroj: SP
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PRÁCA, PRÁCA, PRÁCA

na rôzne pozície:
OPERÁTOROV VÝROBY I 

 I
I

 0918 493 960
mhruby.idelta@gmail.com

Prijmeme pracovníkov do trvalého
pracovného pomeru na pozíciu:

do prevádzky FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Ponúkame benefity:
- zvýhodnené stravovanie
- istota trvalého pracovného pomeru
- dobré pracovné podmienky (6 ročná technológia)
- možnosť zaučenia

Tel.: 0904 679 230

Pomocná sila - 580 EUR
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ZBER CHMEĽU – NAJTRADIČNEJŠIA ZO VŠETKÝCH BRIGÁD
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Viac na 0948 950 067 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees, člen združenia AB Crop

Veľmi obľúbená brigáda. Priemerný denný zárobok je 1250 Kč/deň, (cez 45 € / deň a viac). 
Celkový zárobok predstavuje cca 26250 Kč / 21 dní (950 €). Výplata v hotovosti, zálohy každý týždeň. 
Ubytovanie a cestovné zdarma. Strava za symbolický príspevok. Nástup cca 13.8. Práca nie je ťažká (aj pre 
ŠTUDENTOV), ale hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca je vhodná pre ženy, mužov aj páry.
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 
, dispecing2@aii.sk
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Nemecká pracovná zmuva I Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu I Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky

www.simon-�eisch.de  I  job@simon-�eisch.de

BRAVČOVÁ PORÁŽKA 
V NEMECKU

PRÁCA PRE MÄSIAROV

12€ - 15€ BRUTTO NA HODINU

+421 944 995 400

Stavebná firma prijme
železiarov

do panelárne
v Nemecku.

TPP + 2.400€ v čistom.
ZDARMA

doprava + ubytovanie...........................
0907 736 115 78
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Prijmeme
zamestnancov

Miesto výkonu

SLOVENSKÁ LUPČA

www.blackpatrol.eu
0911 700 808, 4,20 € hod./brutto

HĽADÁME DO TPP VODIČA MKD
na pravidelné prepravy
SK-D-SK, SK-DK-H
plat 1400 € - 1500 €
bližšie info na tel:     0918 699 950

3.augusta 1492       
Krištof Kolumbus vyplával zo Španielska na svoju prvú cestu do 
„Západnej Indie“.

Výročia a udalosti

INZERCIA
0907 877 862
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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www.lk-servis.sk

Okná a dvere
na splátky

0915 863 995
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Prijmeme nových zamestnancov 
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0800 500 091.
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091091.
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pre dlhodobú prácu do Nemecka aj 
cez zimu
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0904 516 707
pr�c�@gr�n����eu
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