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 ZŤP, dôch. -10% 

JOŽOVCI
0903 594 868

52-0007

• sťahovanie • likvidácie
• výnos • prenos nábytku

Týždenne do 87 350 domácností

Emporio Lounge Bar - Panorama City - Landererova 6
www.emporiobar.com
@emporiobarba
@emporiobratislava
Vaša OCHRANA pred BANKAMI,
SÚDMI, EXEKÚCIAMI aj DRAŽBAMI!
! Volajte na 0905 638 627 !

Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

66-63
66-034

10-0049
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NOVÁ LEKÁREŇ V MALACKÁCH

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
Hľadá pre dcérsku spoločnosť PPA ENERGO s.r.o.
pracovnú pozíciu:

• TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne
NASTAVOVAČOV orezových liniek
KNIHÁROV - zoraďovačov, rezačov
MECHANIKA polygrafických strojov
ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA
SKLADNÍKOV

Mzda:

ELEKTROMONTÉR
Úspešný kandidát:
• Vykonáva montáž rozvádzačových skríň a zámočnícku
predmontáž podľa výrobných výkresov
• Pracuje podľa technických výkresov, špeciﬁkácií
a projektovej dokumentácie
• Vykonáva zapojenie silových a ovládacích vodičov
v rozvádzačoch
• Vykonáva konečnú montáž a úpravu na rozvádzačoch

od 900 € - 1 550 €

Miesto výkonu práce: Bra�slava

z toho základná zložka mzdy od 500 €, príplatky do 200 €

Benefity: 13. a 14. mzda

MZDA: od 1 050 € do 1 450 € / bru�o

• mimoriadne a jubilejné odmeny
• hlavné jedlo zdarma v závodnej jedálni

z toho základná minimálna zložka mzdy 900 € / bru�o + odmeny

Spoločnosť ponúka:
• Prácu v stabilnej spoločnos�
• Pravidelný mesačný príjem
• Príspevok na dopravu do zamestnania
• Príspevok na DDS
• Rodinné a voľnočasové beneﬁty

Požiadavky:

Bližšie informácie:
tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111
e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

52-0043

• zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci
• vyučenie v odbore výhodou, nie podmienkou

Kontakt: e-mail: kariera@ppa.sk, Tel.: 02/49 23 75 78
www.ppa.sk
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INZERCIA
Eva Horáková
0907 702 195
Mgr. Simona Psotná 0905 719 134
Silvia Vlasáková
0905 799 782

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
/ predaj
1
» Predám malotraktor TK14.
Cena dohodou 0910 605 828
02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
/ iné 2/ iné
» CZ 175 Jawa 90 Pionier
Stadion Mustang Simson
babeta kúpim tieto motorky 0915 215 406
BYTY
/ predaj
3
03 BYTY
/ predaj

Distribúcia:
Radovan Janega
0907 887 362
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

BYTY
/ prenájom
4
04 BYTY
/ prenájom

Šéfredaktor: Ivan Brožík

06 POZEMKY
/ predaj
POZEMKY
/ predaj
6

DISTRIBÚCIA (87.350 domácností)
Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Devínska Nová Ves, Devín,
Horský park, Záhorská Bystrica,
Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba,
Kramáre

07 REALITY
REALITY
/ iné /
7 iné
» Prenajmem garáž na
Nám. Hraničiarov, 0908
857 013
» Kúpim byt aj pôvodný
stav, alebo garáž v Bratislave. 0918 479 756
» Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
» Kúpim byt v Bratislave
a okolí 0903 461 817

05 DOMY
/ predaj
DOMY
/ predaj
5

08 STAVBA
STAVBA
8
» Kúpim haki lešenie.tel
0908 532 682
» Kúpim haki lešenie. 0907
715 027
DOMÁCNOSŤ
9
09 DOMÁCNOSŤ
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
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
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

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

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

Východné Slovensko
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
48.090
32.750

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

HOBBY
A ŠPORT
11
11 HOBBY
A ŠPORT

12 DEŤOM
DEŤOM
12
13 RÔZNE
/ predaj
ROZNE
/ PREDAJ
13
14 RÔZNE
ROZNE
/ INÉ/14iné
» Darujem veľmi zachovalé
pánske obleky a saká výška 174 veľkosť 54. Tel.: 0902
652 997
» Kúpim maringotku 10m
dlhú. Najlepšie okolie Levice, Nitra, Nové Zámky. Tel.:
0910 605 828
15 HĽADÁM
PRÁCU
HĽADÁM
PRÁCU
15
16 ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
16

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera BZ medzera Číslo
rubriky medzera Text inzerátu
Príklad:
RP BZ 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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.

Najčítanejšie regionálne noviny

Tento svet nie je len o nás
Pred pár dňami mi vyrazili zo zeme
snežienky. Už som ich čakal. Také
slabé, tenučké, akoby nesmelé.
Dobre vedeli, že príde sneh. Že ešte
príde.
Nepatrím k nadšencom snehovej
periny. Stačí raz za rok vidieť, najlepšie
v čase Vianoc a potom nech už dá pokoj. A tak som to nedeľné ráno, keď znova napadal, stratil náladu. Na chvíľu.
Kým som si neuvedomil, že na svete
sú aj deti, ktoré majú radi sneh vždy a
že na svete sú aj tí, ktorí doslova rátali
dni do jarných prázdnin a primeriavali
ten počet k snehovej pokrývke. Lebo sa
radi lyžujú.
Svet okolo nás nie je dobrý alebo
zlý iba preto, že ho tak vnímam ja.
On nemôže byť taký, aký ho chce mať
(vlastniť) niekto. Na svoj obraz, na svoje potreby, na svoje želanie či skôr rozkaz. Svet nie je vlastníctvo, aj keď by ho
mnohí radi medzi niečo také zaradili.
Mať ho, ovládať ho, vnucovať ho. Našťastie. To, čo chcem ja, nemusíš ešte
hneď chcieť ty či on, alebo oni. A ak si
niekto myslí, že to tak má alebo dokonca musí byť, je chorý. Nikoho k niečomu takému neoprávňuje nič. Ani jeho
dočasne nadradené postavenie, ani

jeho stranícka či iná pozícia. Dokonca
ani jeho bludný vnútorný priestor, plný
zla, tmy a egoizmu. Nie, nič nikoho k
tomu neoprávňuje!
Človek, ktorý je empatický, rozumie emóciám druhých. Dokáže ich
vnímať a pochopiť. Prejavuje sa to na
jeho postoji a správaniu sa k druhým.
Človek s nižšou empatiou nehľadí na
následky svojich rozhodnutí či činov.
Málokedy bude brať ohľad na pocity
človeka, ktorému uštedrí ranu pod
pás. Empatiu, jej mieru, však možno
ovládať a dokonca aj pestovať. Ak má
o to človek sám záujem. A ak je to pre
neho jedna z najdôležitejších hodnôt,
ovplyvňujúcich medziľudské správanie. Ak je to proste človek.
Áno, dosť ma naštval ten sneh, zakrývajúci snežienky. Nuž ale iní práve
balia na hory. Ak majú kedy a za čo.
Tak veľa pekných zážitkov!
Mimochodom,
meteorologická zima sa práve
skončila a tak možno
oprávnene zvolať – jar
je tu! Konečne! Pekný
„prvý“ jarný týždeň.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
Josif Vissarionovič Stalin utrpel mozgovú porážku, na následky
ktorej o štyri dni zomrel.

1. marca 1953

Rady k písomnej maturite
Napriek tomu, že súčasní maturanti
zažili dva roky neštandardné štúdium, písomná maturita sa bude konať. Netreba mrhať čas úvahami, či
bude. Ponorte sa teda do štúdia, využite naň aj jarné prázdniny a pripravte sa na test a písanie slohových prác.
Pokojne a bez stresu.
Aj v prípade zlyhania sú možnosti
na opravu, prvotným neúspechom sa nič
nekončí. Sám som mal žiakov, ktorým
„sadol“ náhradný termín.
Zásadnou radou je chodiť do školy a priebežne si opakovať vedomosti z
celého štúdia aj s pomocou učiteľa. Kto
sa učil v jednotlivých ročníkoch, nemá
problém „oprášiť“ si naučené vedomosti.
Žiaľ, často je to tak, že sa študenti spoliehajú, že maturitu nejako dajú a ignorujú
systematickú prípravu. To nech je mementom pre budúcich maturantov.
Dospelí študenti mávajú aj iné záujmy a povinnosti, možno ich k maturite nútia rodičia, pričom by mohli byť
úspešní aj bez nej. Neraz nechodia do
školy. Keď ste sa už dostali do 4. ročníka,
bola by škoda neukončiť ho maturitným
vysvedčením. Preto treba nabrať všetky sily, aby ste stredoškolské štúdium
ukončili. Motiváciou môže byť to, že po
maturite nasleduje pomerne dlhé voľno
od školy.
Učenie treba vždy striedať s oddychom. Prestávky v učení pôsobia osviežujúco, no nesmú byť dlhšie ako učenie

sa. Je chybou, že počas prípravy na maturitu sa žiaci zároveň musia pripravovať
na ostatné predmety. Našťastie im v predmaturitnom čase robia úľavy učitelia.
Ak ste dôkladne zbierali učebný materiál, nemusíte pred maturitou hľadať
iné zdroje. Učitelia učia od 1. ročníka
SŠ tak, aby sa žiaci pripravovali na maturitu. Isto, knižný trh je plný rôznych
príručiek na prípravu na písomnú maturitu. No zdroje zo školy sú lacnejšie a
efektívnejšie.
Pri teste využite všetok čas, neodovzdávajte test príliš skoro, venujte čas
kontrole. Najmä pri otázkach na čítanie s porozumením, ktoré si vyžadujú
maximálnu pozornosť. Pri otázkach s
možnosťami využite aj vylučovaciu metódu. Nenáhlite sa ani pri písaní slohu,
rozdeľte si čas na nečistopis a čistopis.
Dôkladne si osvojte znaky povinných
maturitných útvarov. Venujte pozornosť
nečistopisu, meňte ho, upravujte. Využite povolené slovníky, ktoré zabezpečí
škola. Ak neviete nejaký jazykový jav,
napíšte vetu tak, aby ste ho nemuseli
použiť. Ak nepoznáte pravidlá písania
čiarok, píšte kratšie vety. Vždy si po sebe
svoj čistopis prečítajte a vychytajte opomenuté chyby.
Rád na maturitu je viac, ako dovoľuje
rozsah môjho článku. V prípade záujmu
o iné ma kontaktujte na: janpapuga@
gmail.com.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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Komerčná
riadková
inzercia
REMESELNÍCI
REMESELNÍCI
» Maľovky – stierky – obklady – omietky aj menšie práce
0940 384 665
REKONŠTRUKCIE
REKONŠTRUKCIE

SLUŽBY
SLUŽBY
UPRATOVANIE
UPRATOVANIE
ČISTENIE
ČISTENIE
BEZPEČNOSŤ
BEZPEČNOSŤ
ELEKTROINŠTALÁCIE
ELEKTROINŠTALÁCIE
» Elektrikári 0909 227 892
VODA- KÚRENIE
- KÚRENIE
– PLYN
VODA
– PLYN
» www.vodo-instalater.sk
0903 557 127
SŤAHOVANIE,
PREPRAVA
SŤAHOVANIE,
PREPRAVA
PREPRAVA
PREPRAVA

OKNÁ
OKNÁ
PARKETY
PARKETY
MAĽBY-STIERKY-NÁTERY
MAĽBY
- STIERKY – NÁTERY
» Maľby, podlahy 0915 462
513
OPRAVA
CHLADNIČIEK
OPRAVA
CHLADNIČIEK
» ZIMMERMANN 0905 54 74
76
» Matúš 0905 616 431
OPRAVA
SPORÁKOV
OPRAVA
SPORÁKOV
OPRAVA
PRÁČIEK
OPRAVA
PRAČIEK
» MAX–NONSTOP VŠETKY
TYPY PRÁČOK 02/63 83 02 51,
0903 971 472, 0918 741 618
OPRAVATV,
TV,VIDEO,
VIDEO,
ELEKTRO
OPRAVA
ELEKTRO
» TV Servis u Vás 62 41 08 07,
0905 846 710
OPRAVA PÍSACÍCH STROJOV

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV
OPRAVA PC
ČALÚNENIE
NEHNUTEĽNOSTI
PÔŽIČKY
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
OZNAM
ZVIERATÁ
DOVOLENKA
KLIMATIZÁCIE
KRTKOVANIE

ZDRAVIE / ZAMESTNANIE, SLUŽBY

3

PALIVOVÉ
DREVO

PRENÁJOM
LEŠENIA

POLIENKA BUK, HRAB

MONTÁŽ × DEMONTÁŽ

STAVEBNÉ PRÁCE

Vykonávame rôzne
rekonštrukcie
domov a izolácie
plochých striech
a omnoho viac
za prijateľné ceny

STAVEBNÉ
PRÁCE
üĄrárskôĂăøôāúĈ
zðăôÿlovðýøôýĎăôāĈfasád
bĈăovĢùðórĎüðľoąúĈ
rekþýŖăāĄkòøôóþüov/bĈăov
ąýĂăaąñðrþóøýnýò÷óþüov

HĽADÁTE

NOVINKA

ZAMESTNANCA?

Realizácie
bazénov
0903 060 490

SKÚSTE TO

www.purdom.sk

INZERCIOU
v našich novinách

ZAMESTNANIE

0907 702 195
0905 719 134
0905 799 782

SBS GUARDING s. r. o.
Info: 0902 419 329, e-mail: m.ertl@jsb.sk

SBS GUARDING s. r. o.

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

Bratislava, Pekná cesta (Billa)

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,80 €/h. netto
Nástup ihneď.

SBS GUARDING s. r. o.

36-0003

príjme strážnikov na obchodnú prevádzku

v Záhorskej Bystrici

Mzda: 3,80€/h. netto
POS NUTNÝ! Nástup ihneď.

PRIJMEME UPRATOVAČKY

Mzda: 4,50 €/h. netto
Nástup ihneď.

OC DANUBIA PETRŽALKA - Panónska cesta

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

práca na privyrobenie, plat: 250 € netto / mesiac

volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

320005-6

Upratovanie kancelárií
(prac.doba pondelok - piatok od 16:30 do 19:00 hod.)
/ dostupnosť:
č. 91,191, nástup možný IHNEĎ!

Volajte od 09:00 hod do 16:00 hod.
na 0905 659 555, prípadne píšte na praca@euclean.sk

Do nášho kolektívu
hľadáme posilu na pozíciu:

OBJEKTOVÝ VEDÚCI
Práca na TPP alebo živnosť

94-0020

Nástup: ihneď
Ponúkaný plat: 1300 €/mesiac brutto
Kontakt: 0918 807 800
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36-0003

príjme strážnikov na prevádzky

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Bratislava, Danubia

Bratislava, Petržalka (Kaufland)
Mzda: 4,00 €/h. netto
Nástup ihneď.

36-0003

36-0003

Mzda: 3,80 €/h. netto
Nástup ihneď.

príjme strážnikov na prevádzky

36-0003

Bratislava, Billa, LIDL Svornosti

75-13

SBS GUARDING s. r. o.

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

0910 620 160

78-0004-1
781-0004-1

0902 272 708

príjme strážnikov na prevádzky

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Dispečing SK - 0950 333 222

× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE
16-0044

Bratislava
16-0005

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

52-0009

Bez ohľadu na očkovanie a testovanie
bude mať verejnosť prístup aj do prevádzok
fitness, wellness, akvaparku či kúpeľov,
platiť pre nich bude kapacitný limit 50 osôb
alebo pravidlo jedna osoba na 15 m2 krytej
plochy.
Základ by mal od konca februára platiť
aj pre múzeá, galérie, výstavné siene či ubyOd 28. februára to bude vlastne bez re- tovacie zariadenia, využívanie spoločných
žimov, ostane len „základ“. Takisto sa ruší priestorov sa bude riadiť pravidlami pri hropovinnosť karantény žiakov, ktorí boli v v madnom podujatí.
Reštaurácie budú takisto otvorené pre
škole v kontakte s pozitívnym, prevádzkové
hodiny služieb sa predĺžia do 24.00. K na- všetkých, povolené bude len sedenie a obvýšeniu kapacity príde aj pri vysoko riziko- sluha pri stoloch, vrátane terás. Mimo stových podujatiach. Uvoľnenie sa má dotknúť lov bude povinný respirátor.
Bez obmedzení to bude aj v diaľkovej
aj oblastí športu, wellnessu či gastra.
Od 28. marca by sa mal život vrátiť do sta- doprave, v prostriedkoch verejnej dopravy
vu pred pandémiou. Zrušia sa kapacitné ob- bude stále povinný respirátor. Testy môžu
medzenia, obmedzenia prevádzkových ho- byť naďalej vyžadované v špecifických prídín a upraví sa aj povinnosť nosenia rúšok. padoch, napríklad pri návšteve nemocnice
Podľa návrhu, ktorý predstavil riaditeľ alebo zariadenia sociálnych služieb. Tieto
Inštitútu zdravotných analýz MZ SR Matej zariadenia by preto mali fungovať od 28.
Mišík, sa pri nízkych a stredne rizikových februára v OTP alebo „základ“ podľa rozpodujatiach (napr. bohoslužby, športové hodnutia riaditeľa a zriaďovateľa.
Od 28. marca spolu so zrušením kapapodujatia, kultúrne akcie) od 28. februára
má zvýšiť maximálna kapacita na 500 osôb citných obmedzení i obmedzení prevádzkoalebo maximálne na 50 percent kapacity. vých hodín by sa mala upraviť aj povinnosť
„Pri vysoko rizikových podujatiach ako so- nosenia rúšok a respirátorov. Od konca
báše či kary bude kapacitné maximum 50 marca by sa tiež mala zrušiť karanténa pri
osôb, v oboch prípadoch bude platiť režim úzkom kontakte s pozitívnou osobou. Má
ju nahradiť povinnosť nosiť respirátor desať
„základ“,“ uviedol Mišík.
Režim základ sa bude uplatňovať aj pri dní po styku s pozitívnou osobou.
športových súťažiach a tréningoch s kapacitným obmedzením do 100 športovcov.
» red
Od posledného februárového dňa sa rušia režimy OTP, OP aj OP+. Zvýšia sa aj
kapacity pri nízko a stredne rizikových
podujatiach. Druhá fáza uvoľňovania sa
začne od 28. marca, keď sa zrušia kapacitné obmedzenia a upraví sa povinnosť
nosenia respirátora či rúška.

52-0013

47-015

Začalo sa uvoľňovanie
pandemických opatrení

78-0014-1

BRATISLAVSKO západ

SLUŽBY
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BALKÓNY • TERASY • PRÍSTREŠKY
balkóny

rámové
bezrámové

zasklievanie terás

splátky od 49 €

splátky od 98

€

bioklimatické pergoly

prístrešky

splátky od

VÝHODNÉ JARNÉ ZĽAVY !

splátky od 14
149
9€
splátky od

99 €

VYHRAJTE 400 €

ZIMNÉ

149 €

ZÁHRADY
.........................

Ku každej objednávke darček

Možnosť splátok s 0% úrokom

|
Kontakt: 0948
787 777

4

www.balkona.eu

63-30

splátky od

SLUŽBY, ZDRAVIE

BRATISLAVSKO západ

Výročia a udalosti
bol založený požiar v nemeckom parlamente Reichstagu, ktorý
využili nacisti na zatýkanie komunistov.

27. februára 1933

5

Výročia a udalosti
začala sa prevádzka električiek poháňaných elektrickým prúdom v Košiciach,
čím sa ukončila prevádzka košickej konskej železnice a parných električiek.

28. februára 1914

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

Prevádzky:

ZUBNÁ AMBULANCIA

ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

ambulancia implantologie
a stomatochirurgie

ZIMNÉ ZĽAVY

Stromová 16 - Kramáre

NAJLEPŠIE CENY U NÁS

Pracujeme od 15.00 do 21.00 hod.

Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava
63-06

Ošetríme každého aj bolestivých pacientov

320004-1

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK

E-mail: okna@univerzaltrade.sk

www.univerzaltrade.sk

32-0033

Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkové

0905 662 407

ZUZKIN SMIECH NÁM ZNIE V UŠIACH STÁLE

detského smiechu. Róza sa začína opakovane klaňať a opakovane búchať do stolíka. Potom začne Zuzke papať chrumky. Zuzka sa zo srdca smeje a začína ručná naháňačka. Zuzka chce Rózu chytiť, ale tá je rýchla a vždy sa schová. Nakoniec sestrička Bodka začne hrať pesničku a Róza ukáže svoj
spevácky raperský talent. Na záver sa samozrejme ukloní.
Opäť si narazí zobák o stolík, ale tentokrát od únavy zaspí.
„Joj! Róza sa nám po tomto umeleckom výkone riadne unavila!“ konštatuje primárka Ritka a berie Rózu do vrecka zdravotného plášťa. Vtedy Róza začne chrápať. Ďalší výbuch
smiechu. „Ďakujeme ti Zuzka, že si Rózu uspala, lebo Róza
je nezmar, nie a nie spať!“ povie potichu sestrička Bodka
a obe doktorky sa začnú opatrne vytrácať z izby. Zuzka im
s úsmevom kýva a pri pohľade na mamičku je vidieť, ako jej
stekajú slzy po tvári. Tiež sa usmieva. Šťastný moment. Ten
Zuzkin smiech od srdca nám v ušiach znie stále.
Pošlite svoje 2 % o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, aby choré deti v nemocniciach zažívali šťastné momenty,
aké vo svojom príbehu popísala Katarína Baranová alias primárka Ritka. Viac informácií na www.cervenynos.sk.

09-36

Zdravotné klaunky primárka Ritka a sestrička
Bodka opatrne klopú na dvere trojročnej Zuzky na
detskej onkológii. „Môžeme vojsť?“ pýta sa primárka Ritka. Zuzka sedí v detskej stoličke, papá chrumky
a uprene pozerá do tabletu. „Áno, nech sa páči!“ odpovie mamička. Klaunské doktorky začínajú hrať
pesničku na ukulele a pomaly sa blížia k Zuzke. Tá ich
vytrvalo ignoruje a tvári sa, že ju nezaujíma nič, len
chrumky a rozprávka. Primárka Ritka sa chopí situácie: „Zuzka, chceli sme ťa pozdraviť a zároveň ti predstaviť sovu Rózu, ktorá sa na teba veľmi teší. Ak sa s ňou
chceš zoznámiť daj mi signál tak, že kusneš do chrumky.“ Zuzka kusne. Inak to samozrejme ani nemohlo
byť. „Sláva, môžeme zavolať Rózu, Zuzka súhlasila!“ radostne povie Ritka. Zuzka je vytrvalá a stále sa tvári,
že tam nie sme. Vtom Ritka vytiahne z vrecka Sovu
Rózu v podobe hnedej maňušky. Róza pristáva na
Zuzkinom stolíku a chce spievať. Pri umeleckej poklone si narazí zobák do Zuzkinho stolíka. Výbuch
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VOĽBY, SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

Silvia Urbanovská: 0905 799 782
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ZDRAVIE, SLUŽBY, RELAX

BRATISLAVSKO západ
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Špecializovaná ortopedická
ambulancia
Chirurgická ambulancia
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Špecializovaná gynekologická
ambulancia
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Interná ambulancia
Ambulancia praktického
lekára
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51-0063
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EUR

,90
33-0012
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Zariadenie jednodòovej
zdravotnej starostlivosti:
laparoskopické operácie
žlèníkových kameòov
prietrže brušnej steny
artroskopické operácie
kolena alebo ramena
chirurgické riešenie
hemoroidov,
znamienok kàèových žíl
plastická chirurgia
gynekologické operaèné
zákroky
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PNEUMATIKY
UMATIKY
CEZ
Z
+ TERMÍN DO SERVISU

37-14

ONLINE!

87-0012

75-25

461220013
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