
HC22-02-strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 28 510 domácností 

HLOHOVECKO
SEREĎSKO

Č. 2 / 14. JANUÁR 2022 / 26. ROČNÍK

0911 239 342
0918 361 701
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0905 964 632 | 031/789 86 28

Volajte: Cena platí pri osobnom dovoze.

Cena bateriek
od 0,65 €/kg
Cena bateriek
od 0,65 €/kg

VÝKUP STARÝCH AUTOBATÉRIÍ
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MALIARSKE, NATIERAČSKÉ
A DOKONČOVACIE PRÁCE

 Vysokotlakové striekanie
v interiéri aj v exteriéri

martintobl1@gmail.com | 0917 619 170martintobl1@gmail.com | 0917 619 170
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MALIARSKE, NATIERAČSKÉ
A DOKONČOVACIE PRÁCE

 Vysokotlakové striekanie
v interiéri aj v exteriéri

KRAJČÍRSTVO-ŽEKO

Otv. hod.:
Po: 12.00 - 17.00
Ut-Pia: 9.00 - 17.00

0949 748 2700949 748 270
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- úprava, oprava odevov, skracovanie, zúženie,
   rozširovanie, látanie, výmena zipsov, vyšívanie

- šitie bytových doplnkov, záclon, dekoračný materiál
- šitie krojov, krojových častí

PREDAJ ZÁCLON, ZÁVESOV

Štúrova 1, Hlohovec
oproti Kultúrnemu domu
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PLOCHÉ STRECHY

0908 701 103 | www.hydroizolacie-izoltim.sk

Obhliadka, poradenstvo

a cenová ponuka ZDARMA!

Komplexné služby v oblasti
hydroizolácií
a tepelných
izolácií.
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0915 445 364

Výroba a predaj palivového drevaOne
Trade

s.r.o.

Výroba a predaj palivového dreva
Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární

www.drevodokrbu.skwww.drevodokrbu.sk
-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

0915 445 364
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VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 30 €/Auto
Odvoz auta zadarmo z okresov

GA SA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.

V posledných rokoch sa u nás zauží-
val taký zvláštny zvyk. Mnohí akosi 
automaticky očakávajú, že získajú 
dobré miesto, dobrý plat, automa-
ticky nakupujú byty na obrovské 
dlhy, popri tom lietajú na dve tri do-
volenky do roka.

V USA už bol hádam každý a kto 
nebol, nič spoločensky neznamená, 
je nula. To ale nie  je samozrejmosťou 
napríklad v prípade Malej Fatry, alebo 
Polonín. Hanbím sa, sám seba, ale nád-
herné lesy na severovýchode Sloven-
ska som ešte nenavštívil. Poznám ich 
iba zo statusov náčelníka Lesoochra-
nárskeho združenia Vlk Juraja Lukáča.

Mnohí z nás úplne automaticky 
predpokladajú, že žiť, to znamená mať 
všetko. Môcť si dovoliť všetko. Dokonca, 
aj na úkor iných, bez ohľadu na čokoľ-
vek a kohokoľvek. A čím intenzívnejšie 
si to myslia, čím okázalejšie ukazujú, 
že na to „majú“, tým viac ich šťastie ob-
chádza. Bez toho, aby si to oni všimli.

Pred takmer sto rokmi, dvaja mla-
dí ľudia, moji dnes už dávno nebohí 
starí rodičia, odišli za prácou do Fran-
cúzska. Na Slovensku jej nebolo. Dreli 
ako vládali, každý zarobený frank 
odkladali, aby si na diaľku na Sloven-

sku mohli postaviť domček, z ktorého 
píšem túto úvahu. Všetko, čo mali, 
nadobudli, bolo výsledkom ich práce. 
Teda, skôr ich driny. Síce nelietali do 
Hurgady, ani na Manhattan, ale za to 
si, milujúc sa navzájom, urobili v ne-
deľu vždy výlet na bicykloch. Áno, ešte 
aj ako dospelí ľudia. S košíkom dobrôt, 
ktoré si dovolili pripraviť zo skromného 
rozpočtu na nedeľu. Ale – nemali dlhy. 
A boli šťastní.

Podarilo sa takýmto ľuďom nájsť 
šťastie, kde by ho dnešné generácie vô-
bec nehľadali. V sebe a v sebe prispô-
sobených možnostiach a okolnostiach. 
Oni vedeli, že nikto im nič nedá, od ni-
koho nič očakávať nemajú, lebo nikto 
im nič nedaruje. Som už na „zaslúže-
nom odpočinku“ a pracujem. Môžem aj 
nepracovať, narobil som sa dosť. Ale – 
chcem ešte žiť a ak sa dá, aj 
šťastne žiť. Tak sa musím 
o to sám postarať. Alebo 
si fakt myslíte, že v tomto 
štáte to urobí niektorý po-
litik za vás?

Pekný pracovi-
tý týždeň -

Nečakajme, že budeme iba dostávať

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!
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HLOHOVECKO
SEREĎSKO

Lucia Pavlovičová  0905 444 052

Distribúcia:
Marek Rus   0908 979 496
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Dolná Streda, Pata, Pusté Sady, 
Horný Čepeň, Sereď, Šalgočka, 
Šintava, Šoporňa, Vinohrady nad 
Váhom, Zemianske Sady, Hloho-
vec, Šulekovo, Bojničky, Červeník, 
Dolné Otrokovce, Dolné Zelenice, 
Dvorníky, Horné Otrokovce, Horné 
Trhovište, Horné Zelenice, Jalšové, 
Kľačany, Koplotovce, Leopoldov, 
Madunice, Pastuchov, Ratkovce, 
Sasinkovo, Siladice, Trakovice, Žl-
kovce, Pata, Štrkovec  

hlohovecko@regionpress.sk

Redakcia: SOKOLOVŇA
Milana Rastislava Štefánika 2997 

SEREĎ

Hlohovec

Sereï

Leopoldov

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (28.510 domácností)

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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   48.090 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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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

Leopoldov, Hlohovec a okolie
Certifikovaná inštruktorka

Prihlášky na kurz a tréning: 0915 374 612 | cerna.dady@gmail.com

NORDIC
WALKING
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21. január 1945    
nacistické vojská spáchali masaker v Kľa-
kovskej doline.

Výročia a udalosti

HLOHOVECKO SEREĎSKOHLOHOVECKO SEREĎSKO

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2

» KÚPIM STARÉHO PIONIERA 
MUSTANGA STELU AJ POKAZENÉ, 
PLATÍM IHNEĎ, tel.: 0915 215 406 
» Kúpim diely na ŠKODU 100, 105, 
120, tel.: 0910 502 111 
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely-SERIÓZNA DOHODA, tel.: 
0908 205 521 
» Kúpim motocykle Jawa/CZ/
Babetta/Stadion/Pionier/Sim-
son aj iné. Slušne zaplatím, tel.: 
0949 371 361 
» Odkúpim továrensky traktor 
alebo malotraktor, aj v zlom 
stave alebo nepojazdný, tel.:  
0949 350 195 
byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

» Predám RD v Leopoldove, cena 
dohodou, tel.: 0908 110 832
pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8

» Kúpim haki lešenie, tel.: 0908 
532 682 
domácnosť 9

záhrada, zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE, tel.: 
0944 724 181 

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP HC 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, HC zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

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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fidler@klampiarfidler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54fidler@klampiarfidler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54

Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

- klampiarske práce
- predaj a montáž 
  škridlaplechu 
  od slovenského výrobcu
- falcovaná krytina na mieru
- výroba profilov na mieru

Predajňa:
Čepenská 3081/119

SEREĎ
Otvorené:

Po-Pia 7.00 -16.00
SO 8.00 - 12.00

Predajňa:
Čepenská 3081/119

SEREĎ
Otvorené:

Po-Pia 7.00 -16.00
SO 8.00 - 12.00
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 1. 2022

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V   5500%%

Zľavy platia do 31. 1. 20

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €



HC22-02-strana 4

SLUŽBY, STAVBA, OPLATÍSA.SK Najčítanejšie regionálne noviny
4

29,90 €

29,90 €



HC22-02-strana 5

STAVBA, OKNÁ - DVEREHLOHOVECKO
5

63
-2
210%

87
-0
00

3

0905 410 960
www.kurbeljan.sk
kurbeljan@centrum.sk

RODINNÉ
DOMY

na kľúč
na kľúč

• stavanie plotov
• betónovanie chodníkov
• pokládka zámkovej dlažby
• kamenný koberec
• krovy
• debniace a betonárske práce
• výmena a montáž
   všetkých druhov okien
• výmena strešných krytín
• zateplovanie domov

• tepelná izolácia
• sadrokartón
• maliarske práce
• omietky • fasády • stierky
• obklady • dlažby
• kúpeľne
• bazény
• klampiarske práce
• odvoz stavebnej
   sute kontajnermi

VÝKOPOVÉ A BÚRACIE PRÁCE
KOMPLETNÉ VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE
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TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!
TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!

ZIMNÁ AKCIA
-20 až -30%
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STAVEBNÉ PRÁCESTAVEBNÉ PRÁCE
Zateplovanie

Pokládka dlažby, obkladačské práce
Prerábka bytových jadier 
Kontakt: 0903 424 352
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16. január 1969  
na protest proti odklonu od demokratizačného procesu sa v Prahe 
upálil študent Jan Palach.

Výročia a udalosti 17. január 1904  
svetová premiéra hry A. P. Čechova Višňový sad v Moskovskom 
umeleckom akademickom divadle.

Výročia a udalosti
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Aj keď šikanovanie v Miloslavove vy-
ostrené médiami nahnevá časť ľudí a 
najmä tých nezainteresovaných a sa-
mozvaných sudcov, treba myslieť na to, 
že aktéri tohto nešťastia sú neplnoletí 
tínedžeri. 

Pod vplyvom emócií môžeme vyslo-
viť akýkoľvek súd, môžeme žiadať prísne 
tresty či ako Boris Kollár „polepšovňu“ do 
plnoletosti. Avšak akékoľvek činy detí tre-
ba citlivo posudzovať a až po tom stanoviť 
adekvátny trest či prevenciu. Konštatova-
nie o zlyhaní rodičov či školy je jednodu-
chou skratkou. 

Správanie niektorých detí bolo a 
bude problémové. No málokedy sa stáva, 
že dieťa vyčíňa len tak, bez príčiny. Deti 
a mládež podliehajú vplyvom. To je veľká 
šanca, ale zároveň riziko. Chtiac-nechtiac 
prijímajú vzorce konania zo sveta dospe-
lých. Aj tie zlé. A keď sa pozrieme na to, aké 
prototypy osobností máme v súčasnej poli-
tike, pop biznise či medzi bežnými ľuďmi, 
nemožno sa čudovať, že mladí nasávajú 
negatívne spôsoby správania. A  treba spo-
menúť aj médiá, ktoré v snahe byť komerč-
ne úspešnými negatívne vzorce správania, 
zlo, násilie, amorálnosť, šikanu, citovú po-
vrchnosť, konzum, tabak, alkohol a drogy, 
sexuálne deviácie denne vysielajú, a tým 
nepriamo propagujú a štandardizujú také-
to formy prejavov ako bežnú súčasť života.

Médiá, vrátane internetu, majú oveľa 

väčší vplyv na mladých ako rodičia, uči-
telia, kamaráti. Deti sú preto deťmi, lebo 
nemajú ešte dostatočné schopnosti a skú-
senosti, aby vedeli nástrahám odolávať, 
primerane reagovať a postupovať racionál-
ne. Nezabudnime na to, že sa to vzťahuje 
aj k adolescentom, ktorí sa formujú aj po 
osemnástke. 

Napriek devastačnému vplyvu me-
diálnej spoločnosti neznamená, že ako 
sprievodcovia našich detí máme rezigno-
vať na ich výchovu. K tej patrí aj primeraná 
kontrola, rozprávanie sa, pozorovanie, za-
ujímanie sa o voľný čas detí a spoznávanie 
ich kamarátov. V žiadnom prípade takéto 
„vyzvedanie“ neberme ako zásah do ich 
súkromia, ako to hovorí liberálna výcho-
va. Ak si to tak povieme, zanedbáme naše 
povinnosti byť formujúcim rodičom dieťa-
ťa. Komunikácia v tom najširšom význame 
sa musí stať každodenným pravidlom aj v 
situácii, keď dieťa komunikovať odmieta. 
Dospelý človek, či učiteľ, alebo rodič, musí 
byť dobiedzavý, nie ľahostajný. Je mnoho 
spôsobov, ako nájsť tú správnu cestu ko-
munikovať. Pretože na komunikáciu po 
zlom skutku dieťaťa môže byť neskoro, aj 
keď tá ma svoje opodstatnenie.  

Možno neporazíme úplne nástrahy 
spoločnosti, ale prirodzený a komplexný 
záujem o dieťa môže predísť tragédiám, 
ktoré zničia nie iba jeden mladý život.  

Kde sa berie zlo v deťoch? 
Dá sa s ním bojovať? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

Vtáčia chrípka sa v SR zistila aj v do-
mácich chovoch, ako aj u voľne žijú-
ceho vtáctva. Informovala o tom Štát-
na veterinárna a potravinová správa 
SR.

V 52. týždni minulého roku sa na 
území SR potvrdil výskyt vtáčej chrípky 
v dvoch ohniskách domácich nekomerč-
ných chovov, a to v pôsobnosti Regionál-
nej veterinárnej a potravinovej správy 
Žilina a RVPS Trnava. Pravdepodobným 
zdrojom nákazy v oboch prípadoch do-
máceho chovu bolo voľne žijúce vtáctvo.

„V okrese Bytča (Malá Bytča), v ob-
dobí od 23. decembra do 26. decembra 
chovateľovi uhynulo 8 kusov hydiny z 
celkového počtu 13. Pozoroval sa pokles 
znášky, znáška vajec bola bez škrupiny, 
vyskytol sa výtok z nozdier. Postupne 
uhynula všetka hydina, okrem 2 ku-
sov ktoré boli utratené. Kadávery boli 
ošetrené dezinfekčným prostriedkom a 
zneškodnené vo veterinárnom asanač-
nom ústave,“ spresnila ŠVPS.

V pôsobnosti RVPS Trnava súk-
romnému chovateľovi hydiny v Hlohov-
ci postupne náhle uhynuli nosnice, v 
chove bolo 18 kusov. „Chov je toho času 
depopulovaný,“ doplnila veterinárna a 
potravinová správa. Inak povedané – 
zlikvidovaný.

RVPS Žilina a Trnava postupovali 
pri výskyte vtáčej chrípky podľa poho-

tovostného plánu zodpovedajúcemu 
aktuálnej európskej a slovenskej legis-
latíve. „Zároveň boli nariadené opatre-
nia zamerané na tlmenie choroby, jej 
kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, 
v ochrannom pásme o polomere 3 km 
okolo ohniska a v pásme pozorovania o 
polomere 10 km okolo ohnísk,“ doplnila 
ŠVPS.

Vtáčia chrípka sa podľa ŠVPS potvr-
dila aj v dvoch prípadoch u voľne žijúce-
ho vtáctva, a to v katastri obce Vysoká 
pri Morave, kde bola uhynutá labuť vy-
šetrená v rámci prieskumu vtáčej chríp-
ky v SR. Vtáčia chrípka sa potvrdila 27. 
decembra 2021.

Druhým ohniskom nákazy bol kú-
peľný ostrov v Piešťanoch, kde sa za-
znamenal úhyn viacerých labutí. Tam sa 
vtáčia chrípka potvrdila 29. decembra.

Vtáčia chrípka sa už vyskytla 
v domácich chovoch

» red
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Vstúp k nám na palubu
Operátor baliacej linky

Hodinová mzda 4,72€
(od 1. 4. 2022 5,06€)

Adresa pracoviska: Priemyselná 1, 926 01 Sereď

• mesačná prémia do výšky 10% základnej mzdy
• bezplatná doprava (GA, TT, SA, HC) / príspevok
   na dopravu
• platené nadčasy nad rámec zákona
• mesačný príspevok do III. Piliera

personalne@fmlogistic.com

0918 800 464
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Tlačová správa 
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Úspech čaká na človeka, ktorý 
má veľký sen, verí mu a s nadše-
ním robí všetko pre to, aby mu 
dal jasné kontúry, farbu, vôňu, 
aby ho zhmotnil do skutočnej 
podoby, ktorou šokuje svet. Toto 
je skutočný príbeh dvoch bratov, 
Clemensa a Augusta, ktorí uľahči-
li nakupovanie oblečenia ľuďom 
na celom svete. Možno o tom ne-
viete, ale aj vám, ktorí práve číta-
te tieto riadky. 

Životná cesta týchto bratov sa zača-
la v ich rodisku, v nemeckom meste 
Mettingen, neďaleko hraníc s Ho-
landskom. Obchodovanie mali v krvi 
po svojich predkoch, ktorí zanechali 
rodinnú farmu a začali podnikať s 
bielizňou. Clemens a August sa ako 
malí chlapci priučili remeslu a túžili 
si založiť vlastnú značku s oblečením. 
Vyrábať chceli oblečenie, ktoré si zami-
luje celý svet! Ako čerství dvadsiatnici 
zaklopali na dvere kancelárie ich otca. 
S nadšením mu predstavili podnika-
teľský plán a požiadali ho o pôžičku. 
Otec prikývol a mladíci tak mohli vy-
kročiť za ich odvážnym plánom. C&A 
Brenninkmeijer – takto pomenovali 
spoločnosť, ktorá mala urobiť prevrat 
v textilom priemysle v Nemecku aj za 
jeho hranicami. 

Nápad, ktorý spôsobil mániu
Aby sme si vedeli predstaviť vtedaj-

šiu spoločnosť, musíme si pripomenúť, 
ako sa ľudia začiatkom 19. storočia ob-
liekali. Ich šatníkom vládla elegancia, 
byť pravým gentlemanom a dámou 
si však vyžadovalo veľa času a ešte 
viac peňazí. Obleky, nohavice aj žen-

ské róby, to všetko si nechávali ušiť 
na mieru u krajčírov s tou najlepšou 
povesťou. A potom prišiel šijací stroj. 
Vynález, ktorý bratom z nášho príbehu 
nahral doslova na smeč! Vďaka šijacie-
mu stroju mohli šiť krajčíri oblečenie 
podstatne rýchlejšie, presnejšie a aj 
elegantnejšie ako voľnou rukou. Cle-
mens a August začali vo svojej firme 
vyrábať viaceré veľkosti oblečenia pre 
mužov aj ženy, ktoré si mohli okamžite 
zakúpiť a nemuseli tak čakať niekoľko 
týždňov či mesiacov. Navyše, toto oble-
čenie bolo podstatne lacnejšie a stalo 
sa tak dostupné aj pre nižšie spoločen-
ské vrstvy. Clemens a August sú vlast-
ne priekopníkmi nakupovania, aké 
poznáme dnes, keď si na seba oblieka-
me konfekčné veľkosti. Táto novinka 
spôsobila v Nemecku doslova prevrat. 
Každý chcel nakupovať v obchodoch 
C&A! Na otvorení novej predajne v 
Stuttgarte sa zhromaždili stovky ľudí a 
netrpezlivo čakali na to, ako si z nej od-
nesú závideniahodné kúsky. Dav bol 

rozvášnený, niektorí ľudia sa do pre-
dajne dokonca snažili dostať cez okná, 
a tak proti nim museli zasiahnuť muži 

zákona s obuškami v rukách. O týchto 
udalostiach dodnes svedčia historické 
zábery, ktoré sa z otvorenia predajne 

zachovali.

Nevídaný úspech 
Spoločnosť C&A sa rozširovala do 

ďalších a ďalších miest. Prinášala stále 
nové a populárne nápady a získavala 
si srdcia svojich zákazníkov. Moderný 
a kvalitný kabát si dámy zrazu mohli 
zakúpiť za cenu priemernej týžden-
nej mzdy robotníka, čo bola sotva 
tretinová cena najlacnejšieho kabáta 
u konkurencie. Značka C&A smero-
vala k vytýčenému cieľu. Zákazníkov 
lákala na možnosť vrátenia tovaru, 
svoje predajne vybavila registračnými 
pokladňami, ako prvé mali eskalátory, 
no najmä, ich návšteva bola zárukou 
bohatého výberu oblečenia za bezkon-
kurenčnú cenu. 

C&A sa postupne rozšírila do dvad-
siatich európskych krajín, do Severnej 
a Južnej Ameriky aj do Ázie. 
Ako to robia?

Spoločnosť, ktorú dodnes vedú po-

tomkovia Clemensa a Augusta, vsádza 
v roku 2021 na hodnoty ako prirodze-
nosť, rôznorodosť, udržateľnosť oble-
čenia, a tiež na ekológiu. Dbá však aj 
na to, aby si ľudia okrem kvalitného 
oblečenia odnášali z predajní aj zá-
žitok. Vďaka prehľadnosti a veľkému 
priestoru sa má zákazník cítiť príjem-
ne. Ako to však robia, že sú predajne 
také upravené a tovar na nich vyzerá 
tak dobre? No tak dobre. Prezradíme 
vám to. Kusy oblečenia sa dostávajú na 
predajňu krásne vyžehlené a navešané 
na vešiakoch. Pre všetky predajne na 
svete ich takto pripravujú v distribuč-
ných centrách. Oblečenie tam prive-
zie kamión, zamestnanci ho vyberú 
zo škatúľ, prechádza tunelom, kde 
ho prefúka ventilátor a vyžehlí para a 
z tunela tak vychádza v tip-top stave. 
Na druhý deň si ho už môže zakúpiť 
zákazník na tisíc kilometrov vzdialenej 
predajni. A presne takéto distribučné 
centrum otvorila tento rok spoločnosť 
v Trnave. Obsluhovať bude všetky pre-
dajne C&A v Rakúsku, Slovinsku, Srb-
sku, Chorvátsku a Rumunsku. Bude to 
vôbec najmodernejšie centrum vyba-
vené inovatívnym distribučným systé-
mom. Na skladnícke, administratívne 
a manažérske pozície spoločnosť príj-
me celkovo 250 nových zamestnancov. 
A vy môžete byť jedným z nich. 

Úžasný príbeh bratov, ktorí svetu uľahčili obliekanie

Ako vznikla konfekčná veľkosť?

Otvorenie predajní C&A bolo veľkou udalosťou. Pred obchodom sa zhromaždil 
dav ľudí, ktorí netrpezlivo čakali na prvý nákup.           foto archív spoločnosti C&A

Fotografia súčasného oblečenia – ľudia, rodina, ženy 
foto archív spoločnosti C&A

reklamný článok

August a Clemens Brenninkmeierovci, priekopníci konfekčných veľkostí obleče-
nia za dostupné ceny.                                                               Foto: Archív spoločnosti C&A

Máme pre vás prácu
Staňte sa súčasťou úspešného prí-
behu značky C&A. Spoločnosť so 
180-ročnou históriou si váži svojich 
zamestnancov, ponúka im slušnú 
mzdu a mnohé benefity. Chceš byť 
našou skladníčkou, chceš byť na-
šim skladníkom? Pošli nám svoj 
životopis mailom na sk-kariera@
canda.com alebo zavolaj na čís-
lo 033/228502. Spokojnosť našich 
zamestnancov je našou najlepšou 
vizitkou.
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> stravné lístky v hodnote 3,83 €
> 13. plat do výšky 700 €
> príplatky nad rámec zákona
> bezplatná doprava z viacerých smerov
> vernostná odmena pri pracovnom výročí
> príspevok za odporučenie zamestnanca
> príspevok do III. piliera
> mesačná prémia do výšky 10% základnej mzdy

PRACA@FMLOGISTIC.COM

SKLADNÍK
5,22 € / hod.

platný VZV preukaz
je podmienkou

Kontakt: Lindner Mobilier s.r.o.
Družstevná 7, 922 42 Madunice

Telefón: 033/735 16 15
Alena.Losonska@Lindner-Group.com

Lindner Mobilier s.r.o., medzinárodne pôsobiaca �rma
v oblasti zariaďovania interiérov prijme do výroby nábytku:

- Samostatne pracujúceho stolára
- Stolára

- Lakýrnika
Nástup ihneď

- Podľa kvali�kácie mzda 800 – 1300 Eur/mesačne 
   brutto + po 6 mesiacoch odmeny podľa
   interného prémiového systému 
- stravné lístky naviac pri 12 hod. zmenách 
- strava v jedálni zdarma
- odmena za odporúčanie nového zamestnanca
- pravidelné prehodnocovanie platu
- �remné chaty po celej Európe
- vianočná odmena
- �remné podujatia
- príspevok zamestnávateľa na DDS 3. pilier
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PODĽA KVALIFIKÁCIE BRUTTO NA HODINU

20 dní platenej dovlenky,
preplácané sviatky
Nemecká pracovná zmluva
Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko
potrebné pre prácu
Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná prácaStabilná celoročná práca
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na oblasť 

Hlohovec

Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h
0948 219 522 • radovan.gubany@guarding.sk

Mzda: 4,247€/h. netto
POS nutný. Nástup ihneď. 

19. január 1945    
oslobodenie Prešova a Košíc sovietskymi 
jednotkami.

Výročia a udalosti
15. január 1971  
George Harrison vydal svoj singel My 
Sweet Lord, na celom svete sa ho predalo 
viac ako 5 mil. kusov, neskôr sa stal pred-
metom žaloby majiteľov autorských práv 
skladby He´s So Fine.

Výročia a udalosti

20. január 1958    
Elvis Presley prijal svoj povolávací rozkaz 
do americkej armády.

Výročia a udalosti

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

0905 444 052

INZERCIOU
v našich novinách

SKÚSTE TO

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 444 052
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