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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH
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EAST - WEST SK, s. r. o. • Prevádzka: Bátovce 364 
east.west.sk@gmail.com  • www.stareauta.sk 

Všetky administratívne úkony vybavíte
na jednom mieste v našej spoločnosti na počkanie.
Vydáme Vám potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie
a tým skončia všetky Vaše povinnosti.
S potvrdením už stačí ísť iba do poisťovne
zrušiť Vaše zákonné poistenie vozidla.
Zabezpečíme odvoz Vášho vozidla.

Príjem vozidiel a predaj 
použitých náhradných dielov: 0911 939 149
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12 - ročná prax

Michal Macho
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Saratovská 2, LEVICE
036 631 35 08 • 0905 720 865
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0907 369 497 - 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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LEVICKO

Blažena Valkovičová   0905 422 015

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Levice, Demandi-
ce, Dolná Seč, Horné Semerovce, 
Horné Turovce, Hronovce, Vozoka-
ny nad Hronom, Jur nad Hronom, 
Kalná nad Hronom, Krškany, Lok, 
Plášťovce, Pohronský Ruskov, 
Malinovec, Santovka, Šahy, Ša-
rovce, Tekovské Lužany, Lipník, 
Tlmače, Veľké Turovce, Veľký Ďur 

nepárny týždeň: Levice, Bátovce, 
Čajkov, Čaka, Devičany, Farná, 
Hronské Kľačany, Hronské Kosi-
hy, Kozárovce, Malé Kozmálovce, 
Nová Dedina, Tekovská Nová 
Ves, Nový Tekov, Pukanec, Rybník, 
Starý Tekov, Šahy, Lipník, Tlmače, 
Veľké Kozmálovce, Veľké Ludince, 
Želiezovce, Žemberovce 

levicko@regionpress.sk

Redakcia: Mlynská 2238
LEVICE

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (31.310 domácností)
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KAMENÁRSTVO K&K

Levice, Vojenská 2, 1. poschodie

FRANTIŠEK KRAKO
- vyhotovenie pomníkov
- sekanie a zlátenie písmen
- betónovanie základov
- čistenie a opravy hrobov
- krby, parapety, pracovné dosky
   z prírodného kameňa

PO - PI 8:00 - 16:00
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DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

Miriam Vrbková, 0908 686 164
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
     Salón krásy Claudi   •   www.salonclaudi.sk

HYDRODERMABRÁZIA 
najnovšia vákuová technológia 
hĺbkového čistenia pleti 
           HYDRO FACE
• akné, zmenšenie pórov
• spevnenie
• bielenie 
• dodanie hydratácie a výživy

Dezinfekcia salónu germicídnou lampou
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CHLADIACE 
PRÍVESY
na prenájom

(svadby, oslavy)
0907 355 835 80
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REKONŠTRUKCIA
BYTOV A DOMOV

KÚPEĽNE NA KĽÚČ

MUROVANÉ PLOTY 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

 

0910 680 183

ZATEPLENIE
ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

ZÁRUKA NA PRÁCU
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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 -

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
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Klímu chcem rýchlo,
splácať pomaly.

iba 35 € mesačne

Predaj a montáž klimatizácií

sirux.sk
Kalnická cesta 13, Levice, tel.: 0948 543 214
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO
SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

-65%
k objednaným oknám žalúzie a sieťky ZDARMA
6-komorový profil za cenu 5-komorového

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

Levice, Námestie Šoltésovej, budova Santal
oknook@mail.t-com.sk • 0911 88 77 51 • 0903 88 77 51

- sieťky na balkónové dvere
- vonkajšie rolety vhodné aj do WC a kúpelní
- demontáž - montáž - likvidácia odpadu
- rekonštrukcie domov a bytov4

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

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 422 015
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera LV medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
Príklad:
RP LV 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 no-
vinách, LV zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

»Kúpim auto rok 1980 
a staršie. Platba ihneď. 
0903305388
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Prenájmem 1 izb. byt v LV, 
265€. 0917637699
»PRENAJMEM 1.IZB. BYT V LV 
0908304393

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Predám plody moruše 
stromové jahody. 0905 728 
434

»KÚPIM STAROŽITNOSTI. 
STARÉ MOTORKY, BICYKLE, 
PAROŽIE, AJ ZHODY, VECI ZO 
STRIEBRA, OBRAZY, HODI-
NY VRECKOVÉ AJ NÁRAM-
KOVÉ, ŠABLE AJ BODÁKY, A 
VŠETKO ČO JE STAROŽITNÉ. 
0903439094
»ODKÚPIM KROJE MINCE 
BANKOVKY VYZNAMENANIA 
VOJ.PRILBY OPASKY PRACKY 
Z OPASKOV POHĽADNICE HO-
DINKY A INÉ 0903868361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

»KÚPIM OD VÁS STAROŽIT-
NOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ 
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN 
KROJE NÁBYTOK POZOSTA-
LOSTI. 0905674276

»HĽADÁM SI BRIGÁDU OKOLO 
DOMU- V BYTE, ROBÍM VŠET-
KO Tel: 0904372242

»Nezadaný muž nefajčiar 
hľadá inteligentnú pl-
noštíhlu priateľku do 60r. 
0940877585
»55r muž hľadá ženu 
0917049831

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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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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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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PRASIATKO PEČENÉ v peci na agátovom dreve 

0948 183 305
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PLASTOVÉ OKNÁ DVERE
ROLETY·ŽALÚZIE·SIEŤKY PROTI HMYZU
demontáž·montáž·murárske vysprávky
profily: Aluplast·Salamander·Gealan

odvoz starých okien·okná za výhodné ceny

VOLAJTE: 0949 591 589 
e-mail: ladislavgergo@gmail.com

Nikam nemusíte chodiť, prídeme 
k Vám a všetko vybavíme!

ODVOZ STARÝCH OKIEN ZDARMA
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499

Ponúka

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm

ROZVOZ

Zabezpeč
íme

krmivo pre nosnice,
rastová a znášková
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najdlhšie pôsobiace kamenárstvo v oblasti
KAMENÁRSTVO
• pomníky od základov – výroba, montáž
• sekanie + obnova písma
• prebrusovanie starých pomníkov
• pracovné dosky, parapety 
• schody – prírodné, umelé

PO, STR, PI – Koháryho 56, Novák Jozef  - 0905 245 327
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0901 920 763

rekonštrukcie
domov a bytov
zateplenie    stierky
maľovky    kúpeľne

podlahy    ploty
brúsenie parkiet
izolácia plochej

strechy
prístrešky atď...
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DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY
SADROKARTÓN
STIERKY

STAVEBNÉ PRÁCE
OBKLADY
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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%
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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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ZARIADENIE
PRE SENIOROV

V PODLUŽANOCH

Info: 0905 811 685

OPATROVATEĽKU
 

alebo
ZDRAVOTNÉHO ASISTENTA

NÁSTUP IHNEĎ
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PRÁCA, PRÁCA, PRÁCA

na rôzne pozície:
OPERÁTOROV VÝROBY I 

 I
I

 0918 493 960
mhruby.idelta@gmail.com

 8
5_

05
17

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
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6. augusta 1737        
v Banskej Štiavnici bola založená banská 
škola.

Výročia a udalosti
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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 

47
-0
95

34
-0

11
3

Vstavané skrine
na splátky

®

www.lk-servis.sk

0918 531 177
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Prijmeme nových zamestnancov 
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0800 500 091.
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pre dlhodobú prácu do Nemecka aj 
cez zimu
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0904 516 707
pr�c�@gr�n����eu

����������������������
��������������������
�������������������������������
firmou      
����������������������
���������������


