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PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto
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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

OKIEN
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Hľadáme
UPRATOVAČOV/ČKY

Čo: Upratovanie výrobných a administratívnych priestorov
Kde:  Bratislava - Devínska Nová Ves
Mzda: 620 EUR/mesiac + 100 EUR prémie + zmenové príplatky
Kedy: cez týždeň, 37,5 hod. úväzok
Zmeny: 1-zmenka alebo 3-zmenka (ranné, poobedné aj nočné)

Podmienky: fyzická zdatnosť, zmysel pre poriadok

Chcete si zarobiť a nerobí Vám problém fyzická práca?

Kontaktuj nás na: 0902 900 557
petra.makova@leadec-services.com

Ponúkame stabilnú prácu  s možnosťou zarobiť  800 € brutto 
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NAŠE SLUŽBY PRE VÁS:
- renovácia dveri
- kľučky, zámky, sklo 
- nové dvere a zárubne
- renovácia vstavaných skriň
 

obhliadky:  0905 605 934 
prevádzka: 0948 288 791
Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava, 

renovacia@renovacia-dveri.eu

www.renovacia-dveri.eu
Obhliadka, poradenstvo a cenová ponuka u Vás doma - služba zdarma !!!

32
-0

09
1

n á s t u p

IHNED

16
-0

22
6

PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIE

tel.: 0949 85 11 10
www.tepovaniekm.sk

HĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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Eva Horáková   0907 702 195
Mgr. Simona Psotná 0905 719 134 
Silvia Vlasáková   0905 799 782

Distribúcia:
Radovan Janega   0907 887 362
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlo-
va Ves, Dúbravka, Lamač, Petr-
žalka, Devínska Nová Ves, Devín, 
Horský park, Záhorská Bystrica, 
Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba, 
Kramáre

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia: Martinčekova 17 
BRATISLAVA

INZERCIA
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»Odstránim autovrak, šrot, 
bezplatne. Tel. 0907 374 
235
»Kúpim starší moped sta-
dion, babetu, vzduchovku 
Sláviu. Tel. 0903 765 606
»Kúpim motocykel jawu, 
čz aj terénnu, aj náhradné 
diely. Tel. 0907 374 235

»Predám RD s veľkou zá-
hradou v Perneku T.č. 0910 
901 208 

»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507
»Kúpim byt v Bratislave 
a okolí  0903 461 817

»Predám skartovačku. Cena 
dohodou 0908 880 728 
»Predám nepoškodené 
gramoplatne v pôvodných 
obaloch. Zoznam platní po-
šlem e-mailom. Tel. 0905 
269 005 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

11 HOBBY A ŠPORT   

»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce 
0940 384 665

»Elektroinštalácie 24 hod. 
Prípojky, práca s plošinou 
do 22m. Revízne správy. 
Vytyčovanie káblových po-
rúch. Pílenie stromov, orezy 
aj pod napätím. Projekto-
vanie, bleskozvody 0904 
466 149

»www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127
»Vodoinštalatér 0904 307 
824

»JOŽOVCI – sťahovanie, 
likvidácie, výnos, prenos 
nábytku. ZŤP, dôch – 10% 
0903 594 868

»M a ľov k y - r ýc h le - č is to 
0905 723 981

»Matúš 0905 616 431
»ZIMMERMANN 0905 54 74 
76

»MAX–NONSTOP VŠETKY 
TYPY PRÁČOK 02/63 83 
02 51, 0903 971 472, 0918 
741 618

»TV Servis u Vás 62 41 08 07, 
0905 846 710

Komerčná
riadková
inzercia

ELEKTROINŠTALÁCIE

ČISTENIE

PREPRAVA

KURZY

AUTO MOTO

ZVIERATÁ

PREPRAVA

OKNÁ

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA PRAČIEK

PONUKA PRÁCE

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

REMESELNÍCI

REKONŠTRUKCIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

PREPRAVA

OPRAVA PRAČIEK

OPRAVA TV, ELEKTRO

OPRAVA CHLADNIČIEK

Ponúkli mi miesto ministra. Minuli sa 
kandidáti. Jedni kradli, ďalší odpiso-
vali a ostatní odmietli. Zobral som to. 

Mám veľkú kanceláriu a pod sebou 
tisíce úradníkov. Požiadal som najvyš-
ších o dôležité dokumenty. Krútili sa ako 
hadi. Nosili mi rôzne fascikle, len nie to, 
čo som chcel. Rozprávali niečo o utaje-
ných spisoch. S úsmevom vysvetľovali, 
že vedia, čo majú robiť a mne stačí chodiť 
na stretnutia s občanmi. 

Vo funkciách sú ľudia z firiem, s kto-
rými ministerstvo obchoduje. A kradnú 
ako straky. Podľa presných schém - 
komu, koľko a za čo. Stačí vymeniť figúr-
ky a mohol by som kradnúť aj ja. Chcem 
však úrad vyčistiť. Vytváram zoznam 
firiem, ktoré dávali úplatky. Právnici mi 
vysvetľujú, že zmluvy za desiatky mi-
liónov na predražené služby sa nedajú 
vypovedať. Snažím sa aspoň vyhodiť 
ľudí, ktorí zmluvy pripravili. Niektorí 
sú nevyhoditeľní, ostatní majú nárok 
na veľké odstupné. Pracujem od rána do 
večera, sedem dní v týždni. Ľudia píšu 
protestné listy, že zmeny sú pomalé. Vo-
lajú mi rôzne telefónne čísla - neznámi aj 
známi, ktorých som roky nevidel. Jedni 
mi chcú radiť, druhí žiadajú funkcie pre 
seba alebo svoje deti. Ďalší prišli robiť 

obchody. Všade veľa masiek a falošných 
úsmevov. Volajú právnici, že som nepre-
dĺžil nevýhodné zmluvy. Hrozia penále. 
Skrachovaný politik analyzuje v archíve 
moju diplomovku. Ateista strihá moje 
staré videá z duchovných stretnutí. Tla-
čí na mňa klub 500. Ak im nepomôžem, 
tak každý deň vyhodia jedného hráča 
golfu. Ako v rukojemníckej dráme. No-
vinári prekrúcajú a komentujú moju 
prácu. Snažia sa ukázať svoj výnimočný 
intelekt a moju neschopnosť. Mojej rodi-
ne nadávajú. Nič sa mi nedarí. Pracujem 
do úmoru a všetko na mňa padá. Padám 
aj ja. Ministerstvo sa mi stráca v akejsi 
hmle. Prebúdzam sa spotený a strašne 
unavený. Našťastie to bol iba zlý sen. 
Cítim obrovskú úľavu. Odchádzam do 
Kláštora pod Znievom. Sedíme s chlap-
cami na lavičke pred Dobrým Pastierom 
a tešíme sa. Nemusí-
me robiť ministrov, 
nemáme veľké ba-
voráky, kancelárie 
a úradníkov. Máme 
iba slobodu ľudí, ktorí 
nič nemajú a nemu-
sia.

Stal som sa ministrom

» Ján Košturiak
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REKONŠTRUKCIE BYTOV A DOMOV
OBKLADAČSKÉ PRÁCE

Telefón: 0905 279 067     www.stavbyhema.sk
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

www.pranie-kobercov.sk
PO-PI 9:00 - 18:00

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov 
rozširujeme službu pre Bratislavu, a to v podobe 

ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená  

na jeden deň v týždni, a to v utorok.

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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KONTAKT: 0903 427 569 

OPRAVY STRIECH
kvalitne • rýchlo • lacno
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Bratislava • Malacky

www.rolvex.sk
0905 485 891

garážové brány
predokenné

rolety
ploty, brány

VÝRAZNÉ  Z¼AVY

VÝHLIADKOVÝ LET

ZADARMO!
pri nákupe nad 2000 EUR



BZ 20-31 strana 3

zdravie / služby, reality, relaxbratislavsko západ 3

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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Tieniaca technika

0948 940 112

V rámci
LETNEJ AKCIE

obhliadka a montáž

ZDARMA!

Žalúzie

Rolety

Noc a deň

Plisé

Siete proti hmyzu

Servis všetkých druhov okien
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA

INFO: Moja Dražobka s.r.o., 0902 535 183

DŇA: 04.09.2020 o 11:00
MIESTO KONANIA: Seminárna miestnosť, 
Hotel BIVIO, Alstrova 153, 831 06 Bratislava - Rača
PREDMET DRAŽBY: byt č. 7, posch. 3, vchod č. 17, 
súp. č. 1424, podiel 1/1, v k.ú. Rača, obec Ba-m.č. 
Rača a podiel na spol. čast. a zar. 6852/123629 
a spoluvl. podiel na pozemku vo vel. 6852/123629, 
parc. č. 4784/36, 4784/37, všetko na LV č. 5441
NAJNIŽŠIE PODANIE: 89 100,00 EUR
PODLAHOVÁ PLOCHA: 68,52 m2
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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 2
5

6

58
14

9

3
2

5
36

3

4
2

9

25
2

1

13
4

9
S

U

D

O

K

U

bratislavsko@regionpress.sk

Oslovujte efektívne:
Lokálne oslovenie zákazníkov 
vo vašich mestských èastiach

Nejde Vám biznis?
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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Tlačová správa 

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny

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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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

Situácia je naozaj vážna, hoci si to 
takmer nikto nepripúšťa. Vážnej-
šia ako na jar, keď sme v panike 
skupovali rúška, dezinfekciu a 
keď sme sa vôbec báli vyjsť von. 
Napríklad Mexiko hlási rekordný 
nárast v počte infikovaných - ak-
tuálne ich má takmer 90 tisíc.

Keďže gastropriemysel nechce 
stratiť tržby, pomáha, ako vie. V mes-
te Mexiko sa v reštaurácii rozhodli 
udržiavať sociálny odstup pomocou 
plyšových medvedíkov.

Parťáci z plyšu

» Zdroj: Der Spiegel                 Foto: Edgard Garrido/Reuters
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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%

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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nanosterile.eu
bfacleaning.sk/nanosterile

Kontakt: 0918 454 003

DEZINFEKCIA PRIESTOROV 
ÚČINNÁ 2 ROKY
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V týchto oblastiach ponúkam bezplatnú konzultáciu, 

dlhoročné skúsenosti a ľudský prístup

POTREBUJETE RIEŠIŤ 
FINANCIE,POISTKY, 

HYPOTÉKY ?

 TEL.: 0908 665 074
EMAIL: michaelabirosova@gmail.com
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STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE
● BYTY ● BYTOVÉ JADRÁ ● ZATEPĽOVANIE BUDOV
● STAVEBNÉ PRÁCE ● STAVBA RODINNÝCH DOMOV

● KOVANÉ PLOTY ● BETÓNOVÉ PLOTY ● ELEKTROINŠTALÁCIE
● VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE

ZĽAVY  KONTAKT: 0905 989 719
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INZERCIA
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všetko pre váš dom, chatu,
záhradu, kanceláriu...

tel.: 0902 348 648

● krtkovanie,
monitoring
a lokalizácia
kanalizácie

● inštalatérske práce
● hodinový manžel
● preprava tovaru,
    sťahovanie... a iné
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0903 150 740, 0905 470 264

» MALIARSKE
   A NATIERAČSKÉ PRÁCE
» ELEKTRIKÁRSKE
   A INŠTALAČNÉ PRÁCE
» STIERKOVANIE 
» SADROKARTÓN
» OBKLADY A DLAŽBY
» POKLÁDKA PARKIET
» RUČNÉ OMIETANIE
» ZATEPĽOVANIE
» TAPETOVANIE

A JE  TO!

0 264

ŽBY
KIET
NIE
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NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

0905 621 229
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Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je

nákladná váha a železničná vlečka.
0901 708 070

pkprenajom@gmail.com
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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

 HĽADÁ 
KOLPORTÉROV

na roznos 
novín 
počas víkendov 

na dohodu

KARLOVA VES -  min. 7,30 EUR brutto za roznos
RUSOVCE - min. 25,00 EUR brutto za roznos
ZÁHORSKÁ BYSTRICA - min. 25 EUR brutto za roznos

+ príplatky: vačší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu
dist.bratislavsko@regionpress.sk

 

Najčítanejšie regionálne noviny  

BRATISLAVSKO
západ

INFO: 0907 887 362, Po - Pia od 8.30 do 16.30
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PRÁCA, PRÁCA, PRÁCA

na rôzne pozície:
OPERÁTOROV VÝROBY I 

 I
I

 0918 493 960
mhruby.idelta@gmail.com

36
-0

00
2

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Záhorskej Bystrici

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Vtipy 
týždňa

» Hovorí lišiak líške:
- Bankári na celom svete 
tunelujú, sudcovia súdia 
na politickú objednávku, 
politici sú skorumpovaní.... 
a na nás budú zvaľovať, že 
medzi ľuďmi rozširujeme 
besnotu.

» V Obchode:
- Prosím si 10 vajíčok.
- Želáte si ich na spotrebný 
úver alebo na hypotéku?

»  - Jak še volá tvoj pes?
- Egypťan.
- Ta čo práve Egypťan?
- Ta bo v každej chyži za 
sebou nechá pyramidku...

     » redakcia
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BRATISLAVSKO
Silvia Vlasáková  / e-mail: vlasakova@regionpress.sk  /  tel.: 0905 799 782
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Slovenská Gra�a a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygra�ckého priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
EXPEDIENTOV
ROBOTNÍKOV výroby expedície
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
MECHANIKA

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@gra�a.sk,  www.gra�a.sk 

Požiadavky:

Mzda od 820 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)
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Príjmeme 
do zamestnania

alebo na živnosť:

tel.: 0908 789 146 / email: kariera@ismont.sk

TESÁRA - 8 € / hod. brutto
OBKLADAČA - 16 € / m2

STROJNÍKA / VODIČA  - 7,50 € / hod. brutto
MURÁRA/VÝSPRAVKÁRA: - 7,50 € / hod. brutto
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A.I.I. Technické služby s. r. o. 
prijme ihneď

Letná údržba ciest a komunikácií v BA 
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

Základná zložka mzdy + príplatky
 a ODMENY

Ručný pracovník, KOSEC / PILČÍK - 580 € mes. brutto + osob. ohodnotenie

 VODIČ "B", "T" -  700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie

 VODIČ "C" -  od 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

BILLA Bratislava Mzda: 3,3330 €/h. brutto 

Kaufland Bratislava Mzda: 3,9996 €/h. brutto 

0948 948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Nástup ihneď.

WWW.REGIONPRESS.SK
VIZITKY

0905 799 782
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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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Vstavané skrine
na splátky

®

www.lk-servis.sk

0918 531 177
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Prijmeme nových zamestnancov 
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pre dlhodobú prácu do Nemecka aj 
cez zimu

1������������������� 

0904 516 707
pr�c�@gr�n����eu
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