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Týždenne do 34 140 domácností

STRECHYnľaahkľčeúnč ých

najväčší výber od NAJNIŽŠIE CENY!!!
krytín a plechovv a farieb
- nekonečný výber tvaro
- ihneď zo skladu

AKCIA:
škridloplech
9,80 € sDPH /m2

plotová lamela

2,50 € sDPH /bm

1,90 € /bm

8,70 € /m
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ARRI s.r.o.

(do vypredania zásob)

0905 746 124

www.strecha.ws
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07-0006

4,90

KAMENÁRSTVO MONUMENT
PALÁRIKOVO

PONÚKAME ODVOZ ZEMINY, STAVEBNÉHO
A KOMUNALNÉHO ODPADU S KONTAJNERMI
4m3 ZA CENU 30- €
 ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE  ZÁHRADKÁRSKE PRÁCE
 ORBA A ROTAVÁTOROVANIE  ČISTENIE POZEMKOV
 PÍLENIE A VÝRUB KRÍKOV A STROMOV  ZÁVLAHY
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NA STRANE č.

46-0002

od 9.8. 2021

76-0017

tel.: 0919 468 655, e-mail: maxfouryou4@gmail.com

PRÁČKY - CHLADNIČKY

CIA
R
E
Z
N
I 781 227

OPRAVA

alebo možná

VÝMENA

0915

nefunkčnej
za funkčnú
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47-033

Csuti Imrich
0903 122 192

76-0011

INFO: 0905 328 814

PREDAJ
MLÁDOK

1

76-0088

• ponúka náhrobné kamene
z rôznych materiálov
• zlátenie, dosekávanie písma
a ďalšie kamenárske práce
• poradenstvo ZADARMO

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE, GASTRO
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Najčítanejšie regionálne noviny

NOVOZÁMOCKO Nie sme zlí!

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (34.140 domácností)
párny týždeň:
Nové Zámky, Bánov, Komjatice,
Mojzesovo, Palárikovo, Šurany,
Tvrdošovce, Úľany nad Žitavou,
Dvory nad Žitavou, Kmeťovo,
Maňa, Radava, Veľký Kýr
+ nepárny týždeň:
Nové Zámky, Andovce, Bánov,
Komjatice, Palárikovo, Šurany,
Tvrdošovce, Dvory nad Žitavou,
Bešeňov, Branovo, Komoča, Semerovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr

NKA!

www.sofplast.sk

NOVAPLAST

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
- 5-6 komorový proﬁl
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

86.750
87.350
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
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

(pri galante)
k
Ponúka
• 8-15 týždňové Nosnice
• Brojlerové kačice
na výkrm
• Mulard kačice a káčere
na výkrm

Kaparáš 3885/1A, Šurany
e-mail: info@pekarenkrajec.sk
@pekarenKrajec
@

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

Široká ponuka kváskového
chleba a pečiva
v našej pekárni s predajňou
SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Šuranoch

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

NOVOOTVORENÁ
N
OVOOTVOREN
NÁ
ÁP
PREDAJŇA
REDAJŇA

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

Ponuka
práce

ZATEPLENIE BUDOV

REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
DLAŽBY OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ
OMIETKY STIERKY
BÚRACIE PRÁCE

OTVORENÉ: Pondelok – piatok: 06:00 – 18:00
Sobota: 06:00 – 13:00
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76-0045

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750

ROZVOZ
e
Zabezpečím

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450
50 432
4 2
43

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

na predaj:

krmivo pre nosnice rastová a znášková
ášš
á

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

na okná a
dvere

hydinárska farma topoLnica

Výročia a udalosti
odohrala sa bitka pri Trenčíne stretnutie armád Františka II. Rákociho
s cisárskou armádou pod vedením generála Siegberta Heistera.

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

-50%

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191
www.novaplast.biz info@novaplast.biz

3. augusta 1708
Nové
Zámky

NOVI ɎɵًʁƏǼɗɿǣƺ
ȒǼƺ
0ǼƺǸɎȸǣƬǸƻȸ

00-0000

0915 781 227

0940 319 054

76-0007

Katarína Spisáková

-3 3%

36-0006

INZERCIA

plastových okien
a doplnkov
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0907 369 497 - CENY DOHODOU

36-0002

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

 SERVIS 
 PREDAJ 

Prijmeme

operátorov/ky výroby
na TPP - dlhodobo v NR, práca
v sede na 2-3 zmeny.

Základná mzda
623€ /brutto + odmeny
a príplatky.
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ!
Pre viac info: 0944 425 183

Mahax Slovakia, s.r.o.

781210012-30

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

nie sú to žiadne autority a už vôbec nie
vzdelanci. Platí rovnako pre politikov
ako pre médiá hlavného prúdu. Slabosi
delia, silní spájajú. Silných niet. A preto
je iba zlých a dobrých. Lenže, tí zlí (podľa
dobrých) nie sú v skutočnosti zlí, iba majú
iný názor. A to je hriech. Veľký hriech v
Všímate si, koľko samozvaných ka- očiach slabochov, uzurpujúcich si moc.
Nenechajme sa deliť na zlých a dobzateľov jedinej pravdy sa vynorilo všade
okolo nás? Čím hlúpejších a čím agresív- rých, na múdrych a hlúpych, sme predsa
nejších, o to hlučnejších? Médiá hlavného ľudia. Všetci sme ľudia. Nepripusťme, aby
prúdu nás už mesiace stavajú iba pred dve tu vyrastali znovu nejaké čisté a menej
možnosti – ÁNO alebo NIE. DOBRÝ alebo čisté rasy. Sme kresťanské Slovensko –
ZLÝ. ZODPOVEDNÝ alebo NEZODPOVED- kresťanstvo je láska a pochopenie. KresNÝ. A politici takmer sadisticky prikurujú ťanstvo je podávanie ruky, vypočutie si
– SLOBODNÍ alebo NESLOBODNÍ. Vnorili blížneho. Kresťanstvo je cesta nádeje, nie
sme sa do sveta čiernej a bielej. Jeho dote- uvrhnutie do totálnej beznádeje. Nenáraz nám milé farby ktosi nateraz zmazal. visť a hnev kresťanstvo nepozná.
Nehodia sa. Nehodí sa, ak svet je prostreNerozdeľujme sa priatelia, nerozdedím, v ktorom môže existovať aj iná ako ľujme sa v rodinách, nerozdeľujme spomoja pravda. Hoci, každý aspoň ako-tak ločnosť! Nedovoľme nechať fungovať túto
inteligentný človek už dávno vo svojom hru na neobmedzenú moc a
praktickom živote zistil, že viaceré prav- nadvládu nad všetkým a
dy môžu mať aj prienik. Lenže – prienik každým už len tým, že ho
je infiltrácia, prienik oslabuje. Prienik umlčíme. To tu už predsa
obmedzuje egoistov v ich manévrovacom bolo a neraz! Počúvajme sa
a rozmýšľajme.
priestore.
Pekný letný týžRozdelili spoločnosť. Vedome, aby ju
oslabili. Naopak, aby sa upevnili vo svo- deň vám želá
jej moci. Lebo inak ju presadiť nevedia.
Ani múdrosťou, ani osobným príkladom,
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
„Nie sme zlí, načo záplava horkých
slín, sladké výmysly, nie sme zlí, azda
bývame bezradní, bez chýb nie je nik.
Súdia nás, merítkom póz a fráz a v nás
je viac.“ Spieva sa v známom evergreene skupiny Elán.

59-248

Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY
novozamocko@regionpress.sk

Tel.:

Redakcia:

ZAMESTNANIE, SLUŽBY

NOVOZÁMOCKO
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FERPLAST Slovakia s. r. o. Nesvady
hľadá do svojho tímu:

-mesačný a výkonnostný bonus

-preplácanie všetkých nadčasov v danom mesiaci
- bonus 100 eur po odpracovaní 6 mesiacov
-navýšenie mzdy po plnom zapracovaní
-koncoročné odmeny závislé od ekonomických

Technik – nastavovač strojov

Technik kovoobrábacích strojov

- príprava a nastavovanie strojov na spustenie
procesu výroby
- monitorovanie a operatívne odstraňovanie
porúch a nedostatkov
- vykonávanie požadovaných zmien
- obsluha a kontrola funkcií strojov
- práca na 3 zmeny

-jedálne karty v hodnote 3,90 EUR/deň

-každoročné prehodnocovanie platu

- manuálne práce pri výrobe komponentov
a finálnych výrobkov
- nastavenie, obsluha, oprava a údržba strojov
a zariadení na úseku kovových mriežok
- monitorovanie prevádzky strojov
- práca na 3 zmeny

-zabezpečená pracovná obuv a odev

739€ - 1000€*

739€ - 1200€*

59-230

781210003-1

* Základná mzda + Variabilná zložka mzdy + Výkonnostný bonus + Príplatky + Stravovacie poukážky

76-0075

Životopisy posielajte na e-mail: cv.fpsk@ferplast.com alebo na adresu Novozámocká 58 Nesvady. Tel. kontakt.: 035/7902622

0915 781 227
Výročia a udalosti
začiatok Uspenského pôstu v byzantskom
obrade.

1. augusta

NZ21-30 strana
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75-09

INZERCIA
801210103

• Hroby
• Pomníky
• Graﬃti
• Dlažby
• Fasády
• Strechy

SLUŽBY

4
Občianska
riadková
inzercia

Masívne oplotenie z plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
punto

02 AUTO-MOTO / iné
»Odkúpim továrenský traktor alebo malotraktor, aj v
zlom stave alebo nepojazdný. 0949350195
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/ Babetta/ Stadion/ Simson aj iné 0949371361

05 DOMY / predaj
»Predám RD Jur nad Hronom 0944523544
»Predám pekný, 30 ročný
rodinný dom v Hurbanove,
0950307470

07 REALITY / iné

Klvalitné plechové garáže s montážou

Masszív kerítések teli anyagból
Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský

výrobok

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

07-0004

01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám
Fiat
0917049831

Najčítanejšie regionálne noviny

»Kúpim veľký 1- izbový
byt na prízemí alebo 2-izbový na 1.poschodí v Štúrove. Platím v hotovosti
0944773487

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Hľadám dobrý domov 2
pekným mačiatkam najradšej spolu do interiéru.
0907368858

11 HOBBY A ŠPORT
ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

14 RÔZNE / iné
»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Senior hľadá priateľku.
0949104954
»56r hľadá priateľku
0917049831

Výročia a udalosti
v Banskej Štiavnici bola založená banská
škola.

6. augusta 1737
Chcete si
podať
inzerát?

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.

Ďalej ponúkame:

VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

OPRAVY a SERVIS

Predaj
Montaž
Servis
Opravy

PLATÍME 50 €/T auta

• okien a dverí
• roliet a žalúzii
iaa
• vymieňame kovania
nia
• vymieňame tesnenia

My vaše auto odvezieme zadarmo
a odhlásime ho u vás doma.

PEVNÁ LINKA

MOBIL

035 6420 166

0918 109 149

www.helux.sk

helux@helux.sk

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

0915 261 120

NZ21-30 strana
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INZERÁ
KTORÝ T,
PREDÁVA
76-0091

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

ROLETY - ŽALÚZIE - SIEŤKY - GAR.. BRÁNY
PLASTOVÉ OKNÁ a DVERE
HELUX - Peter Helmeš
meš

801210006

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

0915 781 227

NOVOZÁMOCKO

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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Prehľad zmien v súvislosti
s povinnosťami v čase pandémie

„Našim cieľom je ochrániť slovenské chovy ošípaných tak, aby naši spotrebitelia dostávali na stôl stále kvalitnú
a bezpečnú slovenskú bravčovinu,“
zdôraznil minister Vlčan. Pre naplnenie tohto cieľa potrebujeme znížiť
stav diviačej zveri na Slovensku, ktorá
môže voľným pohybom preniesť mor
z postihnutých do zdravých oblastí. Je
nevyhnutné celoplošné riešenie, keďže
zver hranice okresov nerešpektuje. Minister vysvetlil, že ak by AMO postihol
chovy ošípaných, mohlo by to znamenať škody vo výške až 100 miliónov
eur, straty tisícok pracovných miest a
zánik chovu ošípaných na Slovensku.
„Ak neurobíme nič, tradičná slovenská
zabíjačka, domáce jaternice, klobásy,
slanina sa stanú minulosťou,“ dodal.
Vlčan predstavil podrobný plán, na
ktorom participovali pracovníci nielen
úradníci, ale aj poľovníci, chovatelia a
spravovatelia ošípaných a obchodníci.
Kľúčom k úspechu má byť radikálne
zníženie diviačej populácie na Sloven-

sku. Slovensko je aktuálne rozdelené
modrou nárazníkovou zónou na dve
časti, a to ružovú oblasť s výskytom
AMO a bielu oblasť zatiaľ bez výskytu
AMO. V ružovej oblasti sa má realizovať vyhľadávanie a zber uhynutých
diviakov. Lov v nej je rizikový, pretože
môže vyháňať potenciálne nakazené
diviaky do zatiaľ neinfikovaných okresov. V modrej oblasti sa bude realizovať
úplný odlov diviakov smerom od bielej
k ružovej zóne, zatiaľ čo v bielej oblasti
nastáva intenzívny lov diviakov a zníženie stavu z 2,3 na 0,3 diviaka na 100
hektárov.
Agrorezort predpokladá, že takýmto spôsobom je potrebné odstreliť
približne 100-tisíc kusov diviačej zvery. „Práve preto si voláme na pomoc
našich poľovníkov“, priblížil minister
Vlčan s tým, že loviť bude môcť každý
aktívny poľovník, ktorý o to v revíroch
pod pôsobnosťou agrorezortu požiada.

Hesperus,n.o.

Kontaktujte nás telefonicky na tel. č.: +421 911 419 389
alebo e-mailom: hesperuszemne@gmail.com

76-0035

www.hesperus.sk

FERPLAST Slovakia s. r. o. Nesvady
hľadá do svojho tímu:

Sústružník / frézár
- obsluha strojov – brúsenie, zváranie, sústruženie, frézovanie
- výroba súčiastok, šablón, prípravkov podľa výkresovej dokumentácie
- oprava poškodených dielov strojov
- zámočnícke práce
950 – 1092 EUR
- práca na dve zmeny
-zabezpečená pracovná obuv a odev

-mesačný bonus do 142 EUR

-koncoročné odmeny závislé od ekonomických ukazovateľov
-jedálne karty v hodnote 3,90 EUR/deň

-každoročné prehodnocovanie platu

e-mail: cv.fpsk@ferplast.com, tel. č. 035/7902622

» Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva

NZ21-30 strana
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CENA

179 €

KURZ SBS
V KOMÁRNE

kurz začína 16. 8. 2021
Volajte:

KURAM

76-0075

Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR pripravilo rozsiahlu preventívnu akciu na ochranu slovenských chovov a zastavenie
rizika šírenia afrického moru ošípaných. Cieľom plánu agrorezortu
je znížiť stav diviačej populácie o
100-tisíc kusov.

Získajte celodenné sociálne
služby za 1,68 € vrátane obeda.

0905 312 160

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

2. augusta 1777

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)

32-0093

Prevencia na ochranu
slovenských chovov ošípaných

Využite šancu stať sa našim
klientom.

e-mail: spisakova@regionpress.sk

» red

Zostáva nám už len pár
voľných miest.

tel.: 0915 781 227

Po nadobudnutí účinnosti novej vyhlášky sa za plne zaočkovanú bude považovať:
• osoba najmenej 14 dní ale nie viac než 12
mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou,
• osoba najmenej 21 dní ale nie viac než 12
mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou,
• osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12
mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania
ochorenia COVID-19.
Pre ľudí, ktorí sa zaočkovali pred 9.
júlom 2021 a po novom nebudú spĺňať definíciu plne zaočkovanej osoby, sa izolácia
skončí obdržaním negatívneho výsledku
RT-PCR testu (test bude hradený štátom),
pričom laboratórnu diagnostiku je možné
vykonať už v prvý deň karantény. Toto prechodné ustanovenie bude platiť pre osoby,
ktoré na územie SR prídu do 2. augusta 2021
do 6:00.
Na osoby, ktoré sa zaočkovali po 9.
júli 2021, čiže po začiatku účinnosti doterajšej vyhlášky, sa toto prechodné ustanovenie vzťahovať nebude. V ich prípade
totiž uplynul príliš krátky čas na to, aby
sa im vytvorila aspoň minimálna hladina
ochranných protilátok. Pre uvedené osoby

platí povinnosť domácej karantény, pričom
test je možné podstúpiť najskôr na piaty
deň. Ak je výsledok testu negatívny, karanténa sa končí.
Osoby, ktoré nie sú schopné preukázať sa dokladom o statuse plne zaočkovanej osoby (v slovenskom, českom alebo
anglickom jazyku), sa nepovažujú za plne
zaočkované a platia pre ne podmienky ako
pre nezaočkované osoby.
Nezaočkované osoby majú výnimku z
karantény napríklad ak:
• nemôžu byť zaočkované zo zdravotných
dôvodov, predložia o tom lekárske potvrdenie od špecialistu (vzor je prílohou č. 4 vyhlášky) a zároveň majú negatívny výsledok
RT-PCR testu nie starší ako 72 hod.
• majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do
100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú občanmi SR - musia
predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu
nie starší ako 7 dní.
• prekračujú hranicu SR výhradne za účelom výkonu práce z/do iných krajín EÚ,
Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, resp. v uvedených krajinách, a majú potvrdenie od
zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone
práce podľa prílohy č. 3 vyhlášky - musia
predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu
nie starší ako 7 dní.

Prijem plošnej
inzercie

Po novom sa napríklad mení definícia
plne zaočkovanej osoby.
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Štrbské pleso a vodopád Skok
ponúkajú nezabudnuteľné zážitky

Ak sa v lete chystáte do Vysokých Tatier, isto budete mať o pestré zážitky
postarané. Naše veľhory ukrývajú
veľa prekrásnych miest a tiež viacero vodopádov. Jedným z najkrajších
a najznámejších z nich je vodopád
Skok nachádzajúci sa v Mlynickej
doline neďaleko Štrbského plesa.

Ako sa tam dostať?

Na túru k vodopádu Skok si vyčleňte
aspoň pol dňa. Dostanete sa k nemu
zo Štrbského plesa turistickým chodníkom, ktorý je od lyžiarskeho strediska
pod Soliskom značený žltou značkou.
Trasa nie je náročná, zvládnu ju preto
i rodiny s deťmi či menej zdatní turisti.
Chodník vedúci k vodopádu sa najskôr
Nechajte sa zlákať na nenáročnú tu- kľukatí ihličnatým lesom, neskôr pri
ristickú vychádzku k tomuto približne veľkom balvane, ktorý sa nazýva Kaza25 metrov vysokému vodopádu, ktorý teľnica, prechádza do pásma kosodrevitvorí potok Mlynica padajúci cez strmú ny. V prípade pekného počasia sa vám
počas vychádzky naskytne možnosť
skalnú terasu.
prekrásnych výhľadov na okolité tatranské hrebene či do Mlynickej doliny. Odmenou za vynaložené úsilie vám bude
očarujúci pohľad na prekrásny vodopád
umocnený hukotom zo skál padajúcej
vody. Späť sa vrátite rovnakou trasou.

Náš tip: Ak patríte k náročnejším a
fyzicky zdatnejším turistom, môžete
podniknúť aj výstup okolo vodopádu,
ktorý je istený reťazami. Dajte však pozor, pretože vedie po pomerne klzkých
žulových platniach.

Vodopád Skok.
autor foto renáta kopáčová

Oddych aj člnkovanie
na Štrbskom plese

Po návrate z vychádzky si môžete
oddýchnuť na lavičke v príjemnom

Člnkovanie na Štrbskom plese.
prostredí Štrbského plesa. Ak vás láka
romantika, nenechajte si v letných mesiacoch ujsť príležitosť požičať si čln
a brázdiť na ňom jeho vody. Tradícia
člnkovania má na Štrbskom plese viac
ako 130 ročnú históriu a tento jedinečný
zážitok iste bude stáť za to. Ak nemáte
odvahu veslovať, využiť môžete služby
súkromného veslára.
Ak sa rozhodnete v prekrásnom prostredí Štrbského plesa zotrvať viac dní,
núka sa vám mnoho ďalších nezabudnuteľných zážitkov. Vyvezte sa lanovkou na Solisko, odkiaľ sa vám naskytnú panoramatické pohľady do doliny,
na romantické Štrbské pleso, Kriváň,
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autor foto Walkerssk pixabay
či Nízke Tatry. Podniknúť tiež môžete
vychádzku k lyžiarskym mostíkom,
prípadne môžete absolvovať cestu po
náučnom chodníku a vydať sa ním po
červenej značke zo Štrbského Plesa cez
chrbát Trigana na Popradské pleso. Počas štrnástich zastavení sa dozviete veľa
zaujímavých informácií o tatranskej
faune i flóre.

Nezabudnite!

Počasie v našich veľhorách môže byť
aj počas letných mesiacov nevyspytateľné a rýchlo sa mení. Pribaľte si do batohu plášť do dažďa aj teplejší sveter.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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PONÚKAME
PRÁCU V ČR

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0908 914 180

85_0343

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA
PORÁŽKA
A ROZRÁBKA V NEMECKU

12€ - 18€
PODĽA KVALIFIKÁCIE

65-088

BRUTTO NA HODINU

PRÁCA VHODNÁ
AJ PRE PÁRY
Pracuje sa 8 - 10 hodín denne
20 dní platenej dovolenky,
preplácané sviatky
Nemecká pracovná zmuva
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné
pre prácu
Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

944 995 400

87-0012

+421

85_0511

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