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Zosurovenie, zdivočenie mravov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Je najvyšší čas pripomenúť si slová 
literárneho barda slovenského ná-
roda, Pavla Országha Hviezdoslava. 
Úryvky z jeho diela Krvavé sonety. 

Verše, ktoré vyjadrujú nádej v po-
kojný život. Ide o nádej aj v takej podo-
be, v akej nám ju vnucujú zo svojho po-
hľadu každé štyri roky politici a potom 
rýchlo zabudnú. „Kto zapríčinil tento 
úpadok, zosurovenie, zdivočenie mra-
vov? Čo ľudstvo zviedlo s ducha veliča-
vou vbŕsť do bahna?... Ech, sebectvo! to! 
- a niet, nad ohavou tou zvíťaziť, vojsk, 
rekov po dnešok. Hej, ono krivdí, hne-
tie, zdiera, týra svevoľne, kde len stih-
ne, slabšieho; Bár zem je pre všetkých 
dosť šírošíra, chce, aby strela sa len pre 
neho...“ Nevzdelancom alebo tým, pre 
ktorých je získanie vzdelania na papie-
ri iba záležitosťou nákupu tovaru ako 
každého iného nákupu, Hviezdoslav 
nič nevraví. Vzdelanie si možno kúpiť, 
múdrosť a slušnosť však nie.

Je naozaj normálne, že ten, kto 
si chce od vás požičať, príde do vašej 
domácnosti, vynadá vám za to, že ste 
boli na dovolenke, nabrýzga na vás lži 
a špinu a potom vás požiada o peniaze?  
O vaše peniaze? Nikde to nie je normál-
ne a nemalo by to byť normálne ani na 

Slovensku. Hoci nateraz to tak u nás je. 
Zosurovenie a zdivočenie mravov. Pred 
voľbami sľubovaná politická „ina-
kosť“. „Zodpovednosť“ a „slušnosť“. 
Ak niekto niečo sľúbi a neriadi sa vlast-
ným sľubom, je luhár. Alebo podvod-
ník. Alebo chrapúň. Možno si vybrať z 
mnohých nelichotivých – pre slušných 
a čestných ľudí nelichotivých – slov. 
Slovenčina ich pozná veľa.

„Démon kýs škaredý“ iného 
skvelého básnika, Ivana Kraska, sa k 
nám priplazil. Privliekol so sebou lži, 
podvody, nerešpektovanie zákonov, 
nerešpektovanie parlamentu a tým pá-
dom aj jeho voličov. Démon moci, pri-
vlastnenej, ukradnutej nám všetkým.

Čomu a komu sa ešte dá veriť v na-
šom štáte? Divadlu na transparentnosť, 
zodpovednosť, antikorupčnosť? Divad-
lu na slušnosť? Iba ak by sa egoistické 
hulvátstvo z moci zákona 
premenovalo na tú sluš-
nosť. To im ešte nezišlo 
na um, hoci, v iných, ne-
nápadnejších podobách 
sa to deje. Dokedy?

Odpoveď je v 
každom z nás.
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KÚPIM BYT, 
DOM, CHATU

0948 107 044

aj zadĺžené
s možnosťou
ostať ďalej 

bývať v prenájme
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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    42.810 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
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AUTO-MOTO INÉ...2
»CZ 175 JAWA 90 PIONIER 
STADION MUSTANG SIMSON 
BABETA KÚPIM TIETO MOTOR-
KY 0915215406
»KÚPIM JAWA CZ MANET 
TATRAN STADION BABE-
TU A INÉ, DIELY, DOKLADY. 
0940100473

POZEMKY - PREDAJ...6
»Predám pozemky v Tren-
čianskom Jastrabí. Parcela 
2183, výmera 2062m, cena 
53€. Parcela 2394, výme-
ra 917m cena 43€. Majiteľ 
0903803438

STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10

HOBBY A ŠPORT...11
»Kúpim akordeón, heli-
gónku, husle, saxafón. 
0915876860
»Kúpim ľudové kroje 
0902708047

HĽADÁM PRÁCU...15
»Dôchodca hľadá prácu 
ako vodič s VP sk.D tel. 
0918908698

ZOZNAMKA...16
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181
»PONÚKAM LÁSKU ŽENE 
0908631127

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TN medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP TN 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, TN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné          

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

AUTO-MOTO INÉ...2
»CZ 175 JAWA 90 PIONIER 
STADION MUSTANG SIMSON 
BABETA KÚPIM TIETO MOTOR-
KY 0915215406
»KÚPIM JAWA CZ MANET 
TATRAN STADION BABE-
TU A INÉ, DIELY, DOKLADY. 
0940100473

POZEMKY - PREDAJ...6
»Predám pozemky v Tren-
čianskom Jastrabí. Parcela 
2183, výmera 2062m, cena 
53€. Parcela 2394, výme-
ra 917m cena 43€. Majiteľ 
0903803438

STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10

HOBBY A ŠPORT...11
»Kúpim akordeón, heli-
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»Kúpim ľudové kroje 
0902708047

HĽADÁM PRÁCU...15
»Dôchodca hľadá prácu 
ako vodič s VP sk.D tel. 
0918908698

ZOZNAMKA...16
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
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inzerátu

Príklad:
RP TN 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, TN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné          

06 POZEMKY / predaj     
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09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926
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Termíny sú neúprosné. Obce musia 
byť odkanalizované a je iba otázkou 
času, kedy dôjde aj na tú vašu.

Aký je ďalší postup, kto a akým die-
lom znáša náklady na pripojenie sa? V 
zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verej-
ných vodovodoch a verejných kanali-
záciách v znení neskorších predpisov 
je každý vlastník stavby alebo vlastník 
pozemku povinný pripojiť stavbu ale-
bo pozemok, kde vznikajú odpadové 
vody, na verejnú kanalizáciu a uzatvo-
riť zmluvu o pripojení s vlastníkom ve-
rejnej kanalizácie. Platí to vtedy, ak je 
v obci, na území ktorej sa stavba alebo 
pozemok nachádza, zriadená kanali-
zácia. Tieto kanalizácie sa v ostatnom 
čase budovali najmä z prostriedkov EÚ.

Stavba kanalizácie zvyčajne prebie-
ha tak, že pre každú nehnuteľnosť sa 
až po hranicu oplotenia zrealizuje prí-
pojka a revízna šachta. Ďalšie nákla-
dy a práce od oplotenia až po žumpu, 
septik, odpadové rúry a pod. znáša na 
vlastnom pozemku jeho vlastník. Inak 
je to v prípade dodatočného pripojenia 
sa ku kanalizácii, ak tá už bola v obci 
skôr zriadená. Zvyčajne platí, že ten, 
kto sa následne potrebuje pripojiť, tak 
si prípojku bude musieť hradiť z vlast-
ných peňazí. Stáva sa zároveň jej vlast-
níkom (ak sa nedohodne inak s obcou 
alebo vodárenskou spoločnosťou) a 
musí vykonávať opravy a údržbu prí-
pojky na vlastné náklady.

Vráťme sa však k výstavbe kanali-
zácie a k tomu, čo budeme musieť ako 
vlastníci objektov absolvovať. V kaž-
dom prípade musíme mať premyslené, 
ako dostať celý obsah kanalizačného 
odpadu k budúcej prípojke a k revíznej 
šachte. Vlastník nehnuteľnosti si zaob-
stará tlačivo „Ohlásenie drobnej stavby 
– kanalizačná prípojka“. Napojenie na 
verejnú kanalizáciu môže byť vykona-
né až po súhlasnom stanovisku obce a 
taktiež po uvedení verejnej kanalizácie 
do prevádzky.

Pre každú pripájanú nehnuteľnosť 
sa zásadne zriaďuje jedna samostatná 
prípojka. Producent môže vypúšťať 
výlučne splaškovú odpadovú vodu v 
množstve podľa skutočnej spotreby. 
Producent nesmie vypúšťať odpadovú 
vodu cez domovú čistiareň, septik ale-
bo žumpu.

Pripojenie sa ku kanalizácii

» red

INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926

6. jún 1944
vylodenie v Normandii 

Výročia a udalosti
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ŽELEZO       FAREBNÉ KOVY       SKLO       PAPIER

VIZITKY
0905 915 036, 0907 673 926
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AKCIA PLATÍ LEN DO 30.6.2021 NA VYBRANÉ OKULIAROVÉ SKLÁ.

NAJRÝCHLEJŠIE 
SAMOZAFARBOVACIE 

SKLÁ  NA SVETE

 40%

  OPTIKADROPTIK      DR.OPTIK_SK            

OD FIX, NÁM. MATICE SLOVENSKEJ 

DUBNICA NAD VÁHOM
VYŠETRENIE ZRAKU

ZADARMO 
NA WWW.DROPTIC.SK
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Mleté 

u nás si nemusíte 

vyberať medzi

OD PONDELKA 7. 6.

• rôzne druhy • svetlý/t�avý ležiak

599

Supercena
cena za 1 kg

• rôzne druhy 

syra     
• rôzne druhy 

• rôzne druhy 

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

1.29

• rôzne druhy

329

Supercena

1 kg balenie

499

-44%

(100 g = 2,50)

200 g

8.99

139

Supercena

(100 g = 0,79)

175 g

059

-45%

(1 l = 1,18)

0,5 l

1.09

059

-40%

(1 kg = 1,31)

450 g

0.99*

119

3 x 60 g

(100 g = 0,66)

180 g
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• rôzne druhy

199

Supercena

(1 kg = 3,98)

500 g balenie

169

-43%
cena za 1 kg

2.99

Suché 

• pre psy

• v ponuke aj

Aromatherapy 

aviváž 108 praní
za 3,99 €

079

-43%

0,79/0,66)

100/120 ml

1.39

359

Supercena

111 praní

789

-50%

(1 kg = 0,79)

10 kg

15.99*

229

2 kusy

• color akt�v
• rôzne druhy

199

-28%

(1 l = 3,98)

500 ml

2.79*

gél 
• rôzne druhy

249

Supercena

(1 kg = 6,23)

400 g balenie

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
7. JÚNA
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8. jún 1600  
v Prahe sa konala prvá anatomická pitva ľudského tela, ktorú usku-
točnil lekár Ján Jesenský-Jessenius; pitva trvala až do 12. júla 1600 

Výročia a udalosti

(pokračovanie) 

Nedávno som ponúkol niekoľko 
spôsobov na to, ako vybrať dobrú 
školu. Každý vníma prívlastok dob-
rý inak, teda je veľmi ťažké, aby sa 
školy vedeli prispôsobiť všetkým 
názorom. 

Potom sa buď neprispôsobujú, 
alebo sa snažia vychádzať v ústrety 
rodičom a žiakom. Pravdou však je, 
že veľká časť škôl má zabezpečený 
dostatočný počet žiakov podľa spá-
du a nemusia bojovať o iné deti. Preto 
môže dôjsť k rôznym problémom a 
konfliktom, ktoré sú rodičia nútení ig-
norovať, keďže nemajú kam inam dieťa 
prehlásiť. Pravda, stále je viac rodičov, 
čo si platia za súkromné školy alebo 
si ponechajú deti v domácom vzdelá-
vaní. Poznám takých a plne chápem 
ich motivácie. Sám sa po komunikácii 
s kolegami z rôznych kútov Slovenska 
čudujem, ako veľká časť škôl, riadite-
ľov a učiteľov pôsobí. Akoby sa zasekli 
v dávnej dobe a nepochopili, že dnešná 
generácia (doba) je iná a vyžaduje si 
odlišný prístup. Ak sa toto nepochopí, 
môžu sa prehlbovať škody na žiakoch, 
ktorých vychovávame a vzdelávame 
pre našu budúcnosť. Stane sa to však 
ťažko, keď budeme z hľadiska štátu i z 
vnútra škôl budovať priamo či nepria-
mo nenávisť k vzdelávaniu, jeho degra-
dáciu,  antagonistický vzťah k žiakovi a 

rodičovi. Alebo vnucovať žiakom frázy 
namiesto myslenia, chápania a uvažo-
vania bez strachu z vyslovenia názoru. 
O to je situácia uvedomelého rodiča 
ťažšia: Doma svoje dieťa vedie k životu 
v 21. storočí, no musí ho dať do inštitú-
cie, ktorá je v protipóle k jeho výchove.

Obávam sa, že zmena bez dôraznej 
reformy v rukách odborníkov z regi-
onálneho školstva, ktorá nemusí byť 
zdĺhavá, sa nedostaví. Ale, nie vždy 
všetko stojí na ministerskej reforme. 
Empatia, asertivita, humanizmus, 
komunikácia, medziľudské vzťahy by 
mali byť v DNA pedagógov, ktorí majú 
v rukách budúcich občanov, voličov. 
Ako sa môže stať, že uvedené vlastnosti 
roky vyučujeme, máme ich v učebni-
ciach pedagogiky, rozprávame o nich 
deťom, prezentujeme ich na stenách 
škôl, no keď sa vyskytne čo len najmen-
ší problém so žiakom či rodičom, uzav-
rieme sa a súdime. A hlavne zabúdame 
na to, akými sme boli my, resp. akými 
niektorí stále sme. Aj postoj v krízových 
situáciách je dôležitým kritériom na 
výber školy. A ak je tento postoj školy 
škodlivý, opakujem to, čo spomínam 
stále: Škola nie je iba riaditeľ a učitelia, 
ale celá komunita. Tá nech ju mení. 
Dôsledky z ľahostajnosti k fungovaniu 
škôl zo strany komunít škôl už dnes po-
ciťujeme. A budú sa prehlbovať.  

Ako vybrať základnú školu?

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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Ponuka práce 

v automobilovom 

priemysle 

v  BRATISLAVE 

www.ic-aumont.sk

KONTAKT: 
0905 281 763

    0905 452 659    

Nástup: 
máj 2021

Hľadáme 
pracovníkov na 

pozíciu:

základná 
mzda 981 €
 + príplatky

Výrobný 
pracovník 

pre montáž 

Nástupný 
bonus 700€

13. a 14. plat 
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PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

- Hľadám skupinu elektrikárov, 
  alebo aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku

- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí firma

- Zabezpečíme náradie  a firemné auto
- Práca na TPP

- Viac info telefonicky 
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 
PODMIENKA: UKONČENÉ  I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 091
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INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926

7. jún 1929
Vatikán sa stal suverénnym štátom 

Výročia a udalosti11. jún 1881  
bolo otvorené Národní divadlo v Prahe premiérou Libuše od Bedři-
cha Smetanu

Výročia a udalosti
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Prijmeme zručného mechanika 

 

zameraného prioritne na servis 
traktorov aj osobných automobilov.

Miesto výkonu Ilava.
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Beckove a okolí

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Dubnici nad Váhom

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď. POS nutný!
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Niekto spomína na minulosť alebo sní-
va o budúcnosti. Iní sa trápia minulos-
ťou a boja budúcnosti. Žijeme však te-
raz, v prítomnom okamihu. 

Lenže aj v  prítomnosti nami často 
lomcuje agresivita alebo hnev, lebo veci 
neprebiehajú tak, ako by sme chceli. Keď 
sa odpútame od našich myšlienok, plánov, 
posudzovania a hodnotenia druhých, náj-
deme vnútorný pokoj. Epiktétos hovorí, 
že nás nevyrušujú veci, ale obraz, ktorý 
si o  nich vytvárame. Niekedy nechceme 
odpustiť druhému človeku v predstave, že 
si to nezaslúži. Lenže odpustením pomá-
hame sebe.

Žijeme vo svete plánovania, súťaženia 
a dosahovania cieľov. Na nájdenie pokoja 
však nemusíme dosiahnuť nič. Stačí nám 
iba prestať chcieť zmeniť veci, prestať sa 
rozčuľovať a  robiť si starosti. Čím viac sa 
oslobodíme od nášho posudzovania sveta, 
tým väčší pokoj nájdeme.

Nemám na mysli pasivitu a nevšíma-
vosť. Pomáhajme, buďme proaktívni, opra-
vujme svet. Len sa nesnažme páchať dobro 
tým, že budeme meniť druhých na svoj ob-
raz. Nepodmieňujme našu lásku k druhým 
podľa toho, kto to je, ako vyzerá a ako sa 
správa. Boh nás vyzýva k nepodmienečnej 
láske. Takej, akú nám dáva On. Tento druh 

lásky nám prinesie vnútorný pokoj.
Prišiel som kedysi do komunity Dobrý 

Pastier v Kláštore pod Znievom. Zo sveta, 
kde sa ľudia a firmy porovnávajú s najlep-
šími. Manažéri tam plánujú a riadia zmeny 
a každý chce byť prvý. Stretol som kňaza 
s ľuďmi odsunutými na okraj spoločnosti. 
Keď prichádzajú z  ulice, vyzerajú čudne 
a majú aj svoje zlozvyky. Ale majú v sebe 
aj talenty a  dobré vlastnosti. A  pán farár 
Maslák ich trpezlivo objavuje. On nechce 
zmeniť svet, ani týchto zanedbaných ľudí. 
Iba ich s láskou prijíma. 

Neposudzuje ich minulosť. Podobne, 
ako Ježiš, hovorí „Poď a už nehreš.“ A po-
tom pokojne a trpezlivo čaká. A odpúšťa. 
Jedenkrát, dvakrát aj  sedemdesiatsedem-
krát. Svojim strateným synom a  dcéram. 
A  potom sa dejú zázraky. Aj mňa tento 
kňaz mení. Učí ma, že prijímať problémy 
tak ako prichádzajú 
a  riešiť ich s  pokojom 
a  láskou je viac, ako 
všetky reči o  tom, 
čo bolo a  mohlo byť 
a plány o tom, čo bude. 
Teraz je ten správny 
okamih zme-
niť seba – 
a svet. 

Teraz

» Ján Košturiak

10. jún 1944
nemeckí nacisti vypálili francúzsku obec 
Oradour-sur-Glane

Výročia a udalosti INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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Leto má byť vraj horúce a tridsiatky 
zrejme ucitíme už čoskoro. V lete sa 
často potrebujeme rýchlo schladiť, 
ale komu sa chce zdĺhavo a prácne 
vyrábať chladné osviežujúce nápo-
je, keď potrebuje osviežiť?

Základom mnohých nápojov je sla-
didlo. Ak si nepestujete stéviu, z ktorej 
stačí kúsok lístka do nápoja, potom si 
pripravte sirup na celé leto. Vyhnete sa 
nevyhnutnosti miešať cukor v nápoji, 
ktorý medzitým stráca svoju chladivú 
sviežosť.

Tekutý cukor
Osladiť studenú ovocnú šťavu či 

limonádu cukrom alebo medom si vy-
žaduje naozaj veľa miešania. Ak chcete 
svojmu ľadovému nápoju rýchlo dodať 
iba trochu sladkosti (bez vône či ovoc-
ného tónu), použite tekutý cukor. Je to 
jednoduchý a trvanlivý cukrový sirup. 
Pripravíte si ho rozpustením a krátkym 
povarením cukru s vodou v pomere 
1:1. Získate číre, sladké a trvanlivé sla-
didlo, ktoré sa jednoducho a najmä 
veľmi rýchlo dá použiť. Pripravte si ho 
do zásoby a uchovajte v uzatvárateľ-
nej sklenenej fľaške. V suchu a chlade 
vydrží aj niekoľko týždňov. Môžete si 
pripraviť „čistý“ tekutý cukor, alebo na 
zhotovenie rôznych citronád môžete do 
zásoby narobiť aj citrónový cukor. Do 
litra sirupu pridáte ešte štavu z dvoch-
-troch citrónov, veľmi jemne pridáte za 

štipku kôry. (Bez bielej dužiny, ktorá 
časom spôsobí zhorknutie.)

Starší si pamätajú na ľadovú kávu 
V časoch bývalého režimu sa k nám 

tento nápoj rozšíril predovšetkým z 
NDR, kde bol v mimoriadnej obľube 
ako zmrzlina s kávou. Ľadové kocky 
pripravené z espressa teda nie sú žiad-
nou novinkou. I tak ich znovu dávame 
do pozornosti. Do polovice vysokého 
pohára nalejte studené mlieko, primie-
šajte lyžičku tekutého cukru a nako-
niec pridajte 4 či 5 kávových ľadových 
kociek. Jemne osladená, efektne vyze-
rajúca, ľadová káva bude na stole za 
pár sekúnd.

Triky na rýchle občerstvenie

» red

INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926

5. jún 1966  
americký astronaut česko-slovenského 
pôvodu Eugene Cernan sa počas misie Ge-
mini IX-A stal druhým Američanom a zá-
roveň tretím človekom, ktorý vystúpil do 
otvoreného vesmíru

Výročia a udalosti

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,80 € / ks
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Kontakt: 0910 763 132

- Búracie a výkopové práce

- izolácie základov, 

   garáží a pivníc

- nátery striech a rín

- zámkové dlažby, obrubníky 

   a úprava terénu

- dodávka materiálu
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY 

ŠTRKY - PIESKY- KAMENIVO

WWW.REGIONPRESS.SK
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Lístok 
kúpite na 
bus.daka.sk

EXPRESNÁ LINKA

BRATISLAVA – TRNAVA – PIEŠŤANY – TRENČÍN – POVAŽSKÁ 
BYSTRICA – ŽILINA – MARTIN – RUŽOMBEROK –LIPTOVSKÝ 

MIKULÁŠ – POPRAD – PREŠOV – BARDEJOV

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

Lístok 
kúpite na
bus.daka.skkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

EXPRESNÁ LINKA

od
už 1,- 

€
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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