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Učíme sa chodiť

75-11

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prijmeme

vodičov MKD

na prácu SK, CZ, DE
Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 650 €
mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1400–1800 €.

0948 534 542

16-0234

Mnohí sú v tejto disciplíne skvelí
naprieč časom, bez ohľadu na spoločensko-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 “boľševika”, dnes - “demokratického kapitalistu”, 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 - výhradne.
Potom máme malinké deti, ktoré
sa učia zvládať prvé krôčiky životom.
Máme ľudí po úrazoch, haváriách a tí
sa tiež neraz učia chodiť opäť. Väčšina z nich sa aj naučí a tým ostatným
musíme pomáhať, už len preto, že sme
ľudia. Niektorí sa po zlomeninách stavajú na nohy opakovane. Lebo človek
má stáť, rovno stáť a ísť. To je jeho
údel, bez ohľadu na okolnosti.
Treba stáť, sme predsa preto ľuďmi, aby sme za každých okolností

stáli. Podľa možnosti a zmyslu pre
slušnosť - rovno! Známy legendárny
pesničkár Karel Kryl má v jednej pesničke konštatovanie - “zaujímame postoje, namiesto toho, aby sme stáli”.
Málokedy sa hrá, keď už náhodou aj
tento autor, tak väčšinou - “vrah o morálke 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 ľuďom 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 rýchlo vstať a ísť ďalej. A keď
sa nedá, tak sa to treba,
hoci opakovane, učiť a
naučiť.
S pozdravom a želaním, aby váš nastávajúci týždeň bol
plný správnych
krokov -

PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA aj GUĽATINA

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
0917 649 213
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Niekto venuje najväčší podiel svojej životnej energie, elánu a času
na to, aby sa naučil, ako “v tom
chodiť”.

HLAVU HORE / SLUŽBY
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párny týždeň: Nové Mesto nad
Váhom, Piešťany, Banka, Moravany nad Váhom, Sokolovce,
Vrbové, Myjava, Brezová pod
Bradlom, Beckov, Bzince pod Javorinou, Horná Streda, Kočovce,
Lubina, Nová Ves nad Váhom,
Pobedim, Podolie, Považany
nepárny týždeň: Nové Mesto
nad Váhom, Piešťany, Banka, Borovce, Dolný Lopašov, Drahovce,
Dubovany, Chtelnica, Krakovany,
Moravany nad Váhom, Nižná,
Ostrov, Pečeňady, Rakovice, Sokolovce, Trebatice, Veľké Kostoľany,
Veľké Orvište, Veselé, Vrbové,
Bzince pod Javorinou, Horná
Streda, Lubina, Pobedim, Podolie,
Považany Stará Turá

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

obchody. Všade veľa masiek a falošných
úsmevov. Volajú právnici, že som nepredĺžil nevýhodné zmluvy. Hrozia penále.
Skrachovaný politik analyzuje v archíve
Mám veľkú kanceláriu a pod sebou moju diplomovku. Ateista strihá moje
tisíce úradníkov. Požiadal som najvyš- staré videá z duchovných stretnutí. Tlaších o dôležité dokumenty. Krútili sa ako čí na mňa klub 500. Ak im nepomôžem,
hadi. Nosili mi rôzne fascikle, len nie to, tak každý deň vyhodia jedného hráča
čo som chcel. Rozprávali niečo o utaje- golfu. Ako v rukojemníckej dráme. Noných spisoch. S úsmevom vysvetľovali, vinári prekrúcajú a komentujú moju
že vedia, čo majú robiť a mne stačí chodiť prácu. Snažia sa ukázať svoj výnimočný
na stretnutia s občanmi.
intelekt a moju neschopnosť. Mojej rodiVo funkciách sú ľudia z firiem, s kto- ne nadávajú. Nič sa mi nedarí. Pracujem
rými ministerstvo obchoduje. A kradnú do úmoru a všetko na mňa padá. Padám
ako straky. Podľa presných schém - aj ja. Ministerstvo sa mi stráca v akejsi
komu, koľko a za čo. Stačí vymeniť figúr- hmle. Prebúdzam sa spotený a strašne
ky a mohol by som kradnúť aj ja. Chcem unavený. Našťastie to bol iba zlý sen.
však úrad vyčistiť. Vytváram zoznam Cítim obrovskú úľavu. Odchádzam do
firiem, ktoré dávali úplatky. Právnici mi Kláštora pod Znievom. Sedíme s chlapvysvetľujú, že zmluvy za desiatky mi- cami na lavičke pred Dobrým Pastierom
liónov na predražené služby sa nedajú a tešíme sa. Nemusívypovedať. Snažím sa aspoň vyhodiť me robiť ministrov,
ľudí, ktorí zmluvy pripravili. Niektorí nemáme veľké basú nevyhoditeľní, ostatní majú nárok voráky, kancelárie
na veľké odstupné. Pracujem od rána do a úradníkov. Máme
večera, sedem dní v týždni. Ľudia píšu iba slobodu ľudí, ktorí
protestné listy, že zmeny sú pomalé. Vo- nič nemajú a nemulajú mi rôzne telefónne čísla - neznámi aj sia.
známi, ktorých som roky nevidel. Jedni
mi chcú radiť, druhí žiadajú funkcie pre
seba alebo svoje deti. Ďalší prišli robiť
» Ján Košturiak

Máte dlhy ? Súdy ? &TCʓD[ ?
9DĢHILQDQÎQªSUREOªP\Y\ULHĢL
),1$1Í12&+5$1$ 0905 638 627

Realizujeme všetky
stavebné práce

Kompletné rekonštrukcie

bytov a domov

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

Nové
Mesto
n/Váhom

75-51

Piešany

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

09-93

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
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Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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Stal som sa ministrom
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piešťansko

KAMENÁRSTVO
MYJAVA
PIEŠŤANY

Najväčší výrobca a predajca žuly
za dostupné ceny na Slovensku od roku 1991
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0905 366 666
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Neviete ako žiadať o pomoc
za nájomné za priestory?

01 AUTO-MOTO / predaj
auto-moto/predaj
1
02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
»ČZ-JAWA. Odkúpim motocykel / diely - SERIÓZNA DOHODA. Tel.: 0908 205 521
»CZ Jawa 175, 250, Jawa 90,
Pionier, Mustang, Stadion,
Simson. Kúpim tieto motorky. Tel.: 0915 215 406
04 BYTY / prenájom4
byty/prenájom
07 REALITY7 / iné
reality/iné
»Kúpime Vašu nehnuteľnosť na počkanie. Platba
v hotovosti. Tel.: 0944 630
600
08 STAVBA8
stavba
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada,
zverinec
10
11 HOBBY
A ŠPORT 11
hobby
a šport
»Kúpim staré odznaky po
vojakoch, partizánoch, hasičoch, osobnostiach. Dohoda. Tel.: 0907 910 755
»Kúpim ľudové kroje. Tel.:
0902 708 047

Žiadatelia o dotácie na nájomné,
ktorí majú problémy s vypĺňaním
žiadostí, nájdu od pomoc najnovšie
v šiestich regionálnych klientskych
centrách. So žiadosťami im priamo v
centrách pomôžu pracovníci Slovak
Business Agency (SBA).
Pomoc pracovníkov agentúry môžu
využiť napríklad podnikatelia, ktorí nedisponujú potrebnou technikou alebo
majú problém s vyplnením formulára.
Žiadatelia o nájomné, ktorí nemajú k dispozícii počítač, notebook alebo
čítačku na elektronický podpis, budú
môcť využiť technické prostriedky, ktoré pre nich rezort hospodárstva a SBA
pripravili v klientskych centrách. S
vyplnením žiadosti im poradia kvalifikovaní pracovníci. V prípade, ak sa do
klientskeho centra dostavia obe strany
(prenajímateľ a nájomca), žiadosť o dotáciu na nájomné je možné podať okamžite - spoločne na jednom mieste. Klientske centrá sú pre žiadateľov k dispozícii
v šiestich krajských mestách – Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica a Prešov. „Aby mohli pracovníci
SBA plynulo, efektívne a plnohodnotne

pomáhať, odporúčame podnikateľom,
aby si vopred preverili obsadenosť
klientskeho centra. Samozrejme, môžu
sa aj priamo telefonicky objednať na
konkrétny čas,“ doplnil minister hospodárstva Richard Sulík. Všetky kontakty
a otváracie hodiny klientskych centier
sú k dispozícii na adrese: https://najmy.
mhsr.sk/kontakty.html.
O dotáciu na nájomné môžu žiadať
podnikatelia, ktorí mali pre koronakrízu zatvorené prevádzky alebo významne obmedzili svoju činnosť. Rezort
doteraz prijal takmer 4-tisíc žiadostí o
dotácie, pričom vyplatených bolo zatiaľ
1,5 milióna eur. Mechanizmus je postavený na dobrovoľnosti - na dohode
prenajímateľa a nájomcu. Dotáciu na
nájomné možno poskytnúť vo výške, v
akej bola poskytnutá zľava z nájomného
na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške
50 % nájomného. Ak sa prenajímateľ a
nájomca dohodnú na nižšej zľave, nájomca bude mať možnosť zaplatiť zostávajúce nájomné v rovnako vysokých
mesačných splátkach do 48 mesiacov.

Kvalitné tepelné čerpadlá
so zárukou až 8 rokov.
Veľká úspora peňazí
a času.
Poskytneme pomoc
pri vybavovaní štátnej
dotácie, ktorá je do
výšky 3400,- €.

www.zatopime.cz
+421 905 471 325

» red zdroj MH SR
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14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné
»Predám pšenicu. Tel.:
0908 111 316, 0907 500 047
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
»Obyčajnú ženu, vek, krása
a váha nevadí, ja 50 – nik,
ak som ťa oslovil tak mi napíš. Tel.: 0919 272 541

Chcete si
podať
inzerát?

S

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

3 8
9
1
7

7
8

U9
D

Príklad:
RP PN 12 Predám kočík,
0987 654 321.

2 7

O

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. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
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 novinách, PN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

4

9

9
8 7

7
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K 6
U

4 3
6

2
1

2.augusta 1777

6 9 1
Výročia a udalosti

panovníčka Mária Terézia vydala nariadenie o reorganizácii školstva v monarchii
pod názvom Ratio educationis; dokument
v osvietenskom duchu po prvýkrát vyslovil zásadu všeobecnej školskej povinnosti
(dochádzky do ľudovej školy).

PN20-31_strana-
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Občianska
riadková
inzercia

13 RÔZNE
/ predaj
rôzne
predaj
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VLHNE

REZANIE BETÓNU

Vám
dom?

0908 447 006

• PODREZÁVANIE MURIVA • REKONŠTRUKCIA DOMOV
• ZOSILNENIE ZÁKLADOV • ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DRENÁŽ PIVNÍC
• PODKLADOVÉ BETÓNY

Ševčovič

• OPRAVA A VÝMENA KANALIZÁCIE

0905 441 627 www.PodrezavamDomy.sk

39-0023 TT05

AKCIOVÉ CENY!

39-0005 TT02

Sťahovanie nosných stien oceľovými lanami alebo tyčami.

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

020
7. 2
31.

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
0948 787 777 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0045

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

59-272

ETERNITOVÝCH STRIECH

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

16-0001

Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138
Facebook: Kovošrot Vašin Čáry

63-0005

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera

s. r. o.

lexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sk

39-0043 TT15

Predaj PC dosiek
ochrannej značky

Výročia a udalosti
zomrel Hans Christian Andersen, dánsky
spisovateľ (* 1805).

4.augusta 1875
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OD NEDELE 2. 8.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
Hrozno biele
stolové

Vajcia M

kg

-56%

15 kusov

1

29

44

(1 kus = 0,09)

platí od 30. 7.

1

3.29

400 g
Instantá káva

300 g

3

99
(1 kg = 13,30)

Nitan/Paprkáš

Dusená
šunka

• krájaný

120 g

0

• exta tenké
plátky
• rôzne druhy

3

49
(1 kg = 8,73)

99
(100 g = 0,83)

Trvanlivé mlieko
• polotu�né

1l

-42%

Kuracie prsia
a štvrte

0.85*

49

cena za 1 kg

C H L AD E N É

2

99

250 g

2

49
(1 kg = 9,96)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 21. 7. 2020.
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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Supercena

Schwarzwaldská
šunka

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

piešťansko

7
TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY
2. – 8. AUGUSTA

Supercena
350 g balenie

1

29

Chery aradajky
dat�ové stacové

(1 kg = 3,69)

Jumbo
72/84 ks

Detské lienky

kg

• junior/maxi

-56%

9

99
(1 kus = 0,14/0,12)

0.89

Konzuné
zeiaky
skoré

0

39
10 x 0,2 l
2l

3 x 60 g

2

49

Car-Sun
• rôzne druhy

180 g

Lina

• rôzne druhy

1

(1 l = 1,25)

19
(100 g = 0,66)

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

Termix do vrecka
• rôzne druhy

8 x 0,5 l
4l

3

99

Urpiner Multack

(1 l = 1,00)

750 ml

120 g

0

Univerzálny
dezinfek�ný srej**

2

99

59
(100 g = 0,49)

(1 l = 3,99)

PN20-31_strana-
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... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
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.

spravodajstvo / zDRAVIE + RELAX
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Čo majú spoločné
cisári, králi a žobráci?

Letná mora mnohých
- uštipnutie hmyzom

Raňajkovať by ste mali ako cisári, vá polievka. Ak ste “na mäso”, potom si
obedovať ako králi, no večerať musí- pripravte na večeru kuracie či morčacie
te ako žobráci. A hneď z troch príčin mäso. Môžete si dopriať aj ryby, ktoré sú
- klesne vám krvný cukor, nastavíte nielen bohaté na bielkoviny, ale aj na
si efektívne spaľovanie tukov a lep- dôležité omega mastné kyseliny. Medzi
šie sa vyspíte.
potraviny vhodné na večeru môžeme
zaradiť aj rozličné mliečne výrobky.
„Ak chcete schudnúť alebo zní- Doprajte si kvalitný jogurt, dobrou voľžiť hladinu cukru v krvi, mali by ste bou je cottage cheese alebo mozzarella,
konzumovať veľa energie v potrave ku ktorej neodmysliteľne patria chutné
ráno a iba trochu včer,“ hovorí Kerstin paradajky, bazalka a olivový olej.
Oltmanns, ktorá vedie sekciu psychoPráve v letných mesiacoch vždy,
neurobiológie na univerzite v Lübecku. keď jete jedlo, metabolická aktivita
Spolu so svojimi kolegami uskutočnila vášho tela sa zvyšuje a s ňou aj teplo,
dôkazovú štúdiu so šestnástimi dospe- ktoré vydáva, pretože musí tráviť tuky,
lými mužmi s normálnou hmotnosťou. sacharidy a bielkoviny, ktoré ste práve
Väčšinu energie strávila polovica z ni- jedli.A z horúcej bežnej noci noci je zracho 9:00 a druhá polovica zas o 19:00. zu noc už naozaj celkom neznesiteľná.
Obed mali všetci a vždy rovnaký.
A ako dopadla štúdia? Muži, ktorí
Povedzme si však hneď na úvod, konzumovali striedme večere, odbúže večerať by sme mali najneskôr šty- ravali telesný tuk oveľa rýchlejšie ako
ri hodiny pred spánkom. A teraz sa tí,, ktorí sa večer “napakovali” do plna.
pozrime na to, čo večerať, ak chceme A ich glykémia sa čoskoro dostala do
konzumovať posledné denné jedlo v pásma normy.
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 množstvo rozličných druhov zeleniny, ktoré
je možné pripraviť na mnoho spôsobov.
Skvelou večerou je šalát z čerstvej zeleniny. Ale aj chutná krémová zelenino» red

Muža v Česku napadol roj ôs. Po početných pichnutiach dostal anafylaktický šok a upadol do bezvedomia.
Záchranárom sa ho už nepodarilo
oživiť. Toľko agentúrna správa.
Uštipnutia osou, včelou, či komárom,
čmeliakom, sršeňom a kliešťom zanechávajú v mieste bodnutia jed. V organizme niektorých ľudí vyvoláva búrlivé
negatívne reakcie.
Uštipnutie osou alebo včelou
Pre správnu liečbu je dôležité rozpoznať, o aký druh reakcie po bodnutí
hmyzom ide. Všeobecne môžu nastať
dva typy prejavov: nealergická reakcia,
vyvolaná pôsobením nízkomolekulárnych látok účinkujúcich na cievy a alergická 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 informovaný o včasnej a účinnej samoliečbe a mal by byť vybavený preukazom s
uvedením diagnózy alergie na včelí alebo osí jed a s návodom ako postupovať
v prípade uštipnutia hmyzom. Tiež musí

byť vybavený osobným pohotovostným
balíčkom. Čím rýchlejšie alergická reakcia 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 generalizovanou žihľavkou, svrbením na celom
tele a nevoľnosťou.
Mierna celková reakcia
Príznakmi sú opuch mäkkých tkanív
tváre, pocit úzkosti v hrudníku s napínaním na vracanie. Ovyklé sú aj závraty a
bolesti brucha.
Ťažká celková reakcia
Pridáva sa pocit sťaženého dychu s
ťažkým prehĺtaním, zachrípnutím, zastretým hlasom, omámenosťou a strachom zo smrti.
Anafylaktický šok
Nastupuje zmodrenie pier a prstov
rúk, s poklesom krvného tlaku s kolapsom. Výnimkou nie je ani pomočenie
a bezvedomie.

» red

Parťáci z plyšu
Situácia je naozaj vážna, hoci si to
takmer nikto nepripúšťa. Vážnejšia 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 - aktuálne ich má takmer 90 tisíc.
Keďže gastropriemysel nechce
stratiť tržby, pomáha, ako vie. V meste Mexiko sa v reštaurácii rozhodli
udržiavať sociálny odstup pomocou
plyšových medvedíkov.

Foto: Edgard Garrido/Reuters

22 120 0090

» Zdroj: Der Spiegel
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BÝVANIE

piešťansko

-61%

3x

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN
DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

BONUS

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

V tejto dobe
vám vyjdeme
v ústrety
aj cenami
PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

AKCIA

AKCIA

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

OKNÁ ZA

1/3

BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL
81 mm
• 7-KOMOROVÝ
ZA CENU
5-KOMOROVÉHO

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR, NÁKLADOV
NA ENERGIE

CENY
OKIEN

0918 500 492

ceny
v regióne

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

33-0058

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

16-0237

AKCIA
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Tlačová správa

Navštívte miesta kde
sa písala história Malého Ríma

Zažite stredovekú Trnavu trochu inak

Nadšenci histórie i obdivovatelia
kultúrnych pamiatok majú až do
konca augusta príležitosť spoznať
zákutia, kde sa písala história Trnavy a dozvedieť sa čosi viac aj o
jej pokladoch.

Ak sa počas letných potuliek Slovenskom ocitnete v blízkosti Trnavy, určite nevynechajte návštevu tohto prvého slobodného kráľovského mesta a
spoznajte jeho históriu originálnym
spôsobom. Mesto Trnava totiž v lete
spustilo novú GPS hru Záhada mocného opasku, vďaka ktorej majú deti
i dospelí možnosť zažiť stredovekú
Trnavu netradične. Stačí dobre nabitý
smartfón, pripojenie na internet a chuť
vyraziť za dobrodružstvom.

Spoznajte Trnavu
očami kráľov

Počas výnimočnej prehliadky Malého Ríma pod názvom Spoznajte Trnavu 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 bezplatné, budú sa konať vždy od pondelka

Spoznajte miesta, ktoré navštívili
králi.
foto zdroj Trnava Tourism
do piatka so začiatkom o 10.00 hod a
miestom stretnutia pred Mestskou vežou. „Tento projekt sa každý rok teší
veľkej obľube a sme veľmi radi, že sme
ho mohli spustiť aj toto leto,“ hovorí
Alexander Prostinák, zastupujúci výkonný riaditeľ oblastnej organizácie
cestovného ruchu Trnava Tourism.
„Na podujatie sa netreba nahlasovať
vopred a prehliadky sú dokonca v slovenčine i v angličtine. Trnavu tak spoznáte 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 písala história tohto kráľovského mesta,“
uzatvára Alexander Prostinák.

Vydajte sa hľadať stratený kľúč

K tomu, aby ste si mohli túto originálnu GPS hru zahrať, vám postačí mobilný 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, hasičmi, zamilovanými študentami, kuruckými 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 rannej ceste do práce,“ objasňuje Peter Cagala, jeden z tvorcov hry a zároveň vedúci úseku kultúry na Správe kultúrnych a
športových zariadení mesta Trnava.

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

Hra sa spúšťa online

Ak si chcete hru zahrať netreba inštalovať žiadnu aplikáciu. „Stačí si len zapnúť
mobilné dáta a povoliť sledovanie GPS
polohy, aby sme vás mohli navigovať na
jednotlivé stanoviská“, vysvetľuje programátor hry Martin Polák. „Odporúčame
nabiť si pred výletom do stredoveku baterku na 100%, keďže hra má cez 40 screenov,“ radí.
Na stránke hradby.trnava.sk nájdete
základné inštrukcie k hre, potrebnú výbaČaká na vás dobrodružná cesta
Hra Záhada Mocného opasku neláka vu a štartovacie tlačidlo NOVÁ HRA, ktoiba deti. Premiéry sa zúčastnili všetky rým sa Záhada Mocného opasku spúšťa.
vekové kategórie a jej princíp je jednoduchý. „Počas dobrodružnej cesty budete Výroba sôch nebola jednoduchá
riešiť drobné úlohy, hádanky, budete
Autorkou sôch, ktoré hrou spreváchodiť i utekať. Zároveň zistíte mnohé za- dzajú je scénická výtvarníčka Naďa
ujímavosti o výstavbe hradieb, rozmachu Salbotová. Jej úlohou bola nielen tvorTrnavy, požiaroch aj dobývaní tohto krá- ba výtvarných návrhov ale aj realizácia
ľovského mesta. A samozrejme, že vás sôch. „V procese boli mojimi kolegami
na konci čaká originálne prekvapenie,“ skúsení majstri Oto Prelovský a Tomáš
pozýva Peter Cagala. „Úlohou hráčov je Šimon. Bez nich by niečo tak technicnájsť kľúč skôr ako do Trnavy pricvála ky náročné nemohlo vzniknúť,“ hovorí
jeden z najväčších pánov Uhorska – kráľ Naďa Salbotová. „Sochy sú vyrobené z
Ľudovít z Anjou,“ približuje Jana Pe- viacerých materiálov – železných konkárková, scenáristka projektu. „Záhada štrukcií vo vnútri, polystyrénu a vystuMocného opasku je plná farebných ilu- ženej škrupiny z cementového lepidla.
strácií, animácií a prináša zaujímavé pi- Sú veľmi ťažké a vyžadujú si na manikošky z dejín. Deti sa v hre dozvedajú, čo puláciu naozaj fyzickú silu. Veľká vďaka
otláčali stavitelia do najstarších tehál, aj patrí aj pánovi Štefanovi Prelovszkému,
akou fintou sa husitskí vojaci prešmykli šéfovi dielne, v ktorej sme sochy vyrábali a vytvoril mi úžasné zázemie na
do mesta,“ dopĺňa J.Pekárková.

Osádzanie sôch sa nezaobišlo bez techniky.

PN20-31_strana-
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prácu,“ dodáva autorka sôch.

Na tvorbe hry sa podieľalo
veľa kreatívnych ľudí

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

Výroba sôch prebiehala v dielni.
foto autor peter cagala
stanoviská, úlohy pre hráčov, ilustrácie
a grafika. Je napísaná hravým jazykom,
a unikátna je aj zvukovou verziou, ktorú
načítal herec, trnavský rodák Kamil Mikulčík. Zvuková podoba hry poteší nielen rodičov s malými deťmi, ktoré ešte
nevedia čítať, ale aj milovníkov audio
kníh, ktorí si chcú prejsť trnavské hradby
so slúchadlami, nerušení zvukmi a ruchmi mesta. Históriu Trnavy môžu interaktívne objavovať aj zahraničí turisti, pretože 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 Graeme Mark. Na jej tvorbe sa však podieľali
aj ďalší šikovní ľudia. Historický námet
má na svedomí Adrian Kobetič, ilustrácie Ján Baláž, produkciu Ján Novák, Jana
Pekárková, zvukovú réžiu Filip Hittrich.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

ZAMESTNANIE
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SBS GUARDING s. r. o.

PRÁCA, PRÁCA, PRÁCA

príjme strážnikov na prevádzky

.PGHKCKCÍNP?AMTLֈIMTÍKSƑMT ÍƑCLW ÍNĉPWÍ
na rôzne pozície:

v Beckove

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

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

OPERÁTOROV VÝROBY I *,+1ǳȅ+&(,3
(,+1/,)ȓ/,3à(3)&16 Ià3,"&ȴ,3à373
73ǳ/ȴ,3à!,àIà*,+1^/,3àȅ)ȗ7&Ȏ
.PĉA?ÍTÍġCQICHÍPCNS@JGICÍ-QRP?T? Í)MJֈL Í.P?F? Í+GISJMT
"MNP?T?Í?ÍS@WRMT?LGCÍ8"0+ Í

)MLR?IR 0918

493 960

+?GJÍmhruby.idelta@gmail.com

391200067

BRAVČOVÁ PORÁŽKA
V NEMECKU
PRÁCA PRE MÄSIAROV
12€ - 15€ BRUTTO NA HODINU
20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky
Nemecká pracovná zmuva I Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu I Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca

www.simon-fleisch.de I job@simon-fleisch.de

944 995 400

85_0517

+421

Výročia a udalosti
zomrel Rabíndranáth Thákur, filozof a spisovateľ, nositeľ Nobelovej ceny (* 1861).

7. augusta 1941

3.augusta 1492

Výročia a udalosti
Krištof Kolumbus vyplával zo Španielska na svoju prvú cestu do
„Západnej Indie“.

7

5
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75-60

6. augusta 1737 Výročia a udalosti
v Banskej Štiavnici bola založená banská
škola.
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5. augusta 1993 Výročia a udalosti
zomrel Eugen Suchoň, slovenský hudobný
skladateľ (* 1908).
WWW.REGIONPRESS.SK

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

1.augusta 1907
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

" #
!  
  

Prijmeme nových zamestnancov
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Vstavané skrine
na splátky
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85-0505
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0800 500 091.

47-095

Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

&   !  
! '  #  %
 $ ()! 
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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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85_0489

www.lk-servis.sk

34-0113

0918 531 177
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