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HLOHOVECKO
SEREĎSKO

Č. 12 / 25. MAREC 2022 / 26. ROČNÍK

Dostala som do daru netradičný ka-
lendár. Pri každom dni je pripísaná 
zaujímavá myšlienka. Dovedna ich je 
tam 365. Vyriekli ich známe osobnos-
ti, ale aj anonymní ľudia. Všetky však 
majú jedno spoločné, a tým je šťastie.

Listujúc v útlej knižočke sa dozve-
dám, že šťastím je pevné a úprimné 
priateľstvo a tiež vedomie, že sme milo-
vaní, ale je ním aj dobrý skutok či pocit 
voľnosti a slobody. Rovnako čítam, že 
šťastím je spôsob putovania po ceste 
života alebo aj život sám, ako aj to, že 
šťastie je všade a že sa začína premenou 
nášho vnútra.

Je úchvatné, čo všetko dokáže nás 
ľudí urobiť šťastnými a o to viac ma udi-
vuje, že ak sa niekoho spýtate, či je šťast-
ný, tak zvyčajne len pokrčí ramenami. 
Akoby sme sa zabúdali tešiť z toho, že 
po búrke svieti slnko, že večernú oblohu 
rozžiarilo tisíce hviezd, že vzduch v lese 
vonia po ihličí, že zurčí potok, že v par-
ku spievajú vtáčence, že záhon zakvitol 
voňavými kvetmi a po lúke lietajú pes-

trofarebné motýle.
Ak by sme sa snažili sformulovať 

univerzálnu definíciu šťastia, pravdepo-
dobne by sme neuspeli, pretože každého 
z nás napĺňa pocitom šťastia niečo iné. 
Šťastnými nás robia určité momenty, ale 
aj ľudia, s ktorými zdieľame svoje životy, 
práca, ktorá nás napĺňa či koníčky, kto-
rým sa venujeme. Pre niekoho je šťastím 
možnosť urobiť šťastnými iných, starať 
sa o chorých či núdznych.

Ak sa možno prestaneme za šťas-
tím naháňať a plánovať, ako ho v bu-
dúcnosti dosiahneme, ale budeme si 
viac všímať každodenný život, veci a 
ľudí okolo seba a nebude-
me to, že sme zdraví, že 
môžeme chodiť do práce, 
že máme priateľov, ktorí 
nás podržia, rodinu, 
ktorá nás miluje, vní-
mať ako samozrej-
mosť, zistíme, že 
máme šťastia na 
rozdávanie.

Šťastie ako dar

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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0903 573 031 | 0903 275 337
www.hanza.sk

M. R. Štefánika 7, Hlohovec

0903 573 031 | 0903 275 337
www.hanza.sk

M. R. Štefánika 7, Hlohovec

- garážové brány
- priemyselné brány

- pohony vonkajších brán

Vymazávanie
korýtok,

opravy striech
a komínov
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0904 272 338
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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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HLOHOVECKO
SEREĎSKO

Lucia Pavlovičová  0905 444 052

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

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 (30.330 domácností)

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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

Leopoldov, Hlohovec a okolie
Certifikovaná inštruktorka

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

NORDIC
WALKING
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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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KAMENÁRSTVO Ján Putifár

ŽULOVÉ
POMNÍKY

Využite naše
bezkonkurenčné

ceny!

janputifar@gmail.com•0903 479 777
Nájdete nás ľahko v Coop Jednota Sereď
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NOVÉ TVARY POMNÍKOV

BEZKONKURENČNÉ CENY

www.kamenarstvomanura.sk

OTVORENÉ
AJ V SOBOTU 0903 471 375

KAMENÁRSTVO MAŇURA
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RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto

Odvoz auta zadarmo
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.

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové
Nosnice pred znáškou 20-týždňové
Brojlerové kačice 1-14 dňové
Mulard Kačice - Káčere 1-14 dňové
Húsatá Landeské 1-14 dňové
Morky Biele BIG-6   6-8 týždňové

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové 
Nosnice pred znáškou 20-týždňové 
Brojlerové kačice 1-14 dňové
Mulard Kačice - Káčere 1-14 dňové
Húsatá Landeské 1-14 dňové
Morky Biele BIG-6   6-8 týždňové

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Ponúka na predaj: (pri galante)
hydinárska farma topoLnica

Rozvoz zabezpečíme

0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska farma Topoľnica

7,90 €/ks
6,90 €/ks

Aktuálne platí 

do vypredania zásob
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871
0940 098 504

adamvaskovic43@gmail.com
fb: Kamenarstvo Adam ruza

AKCIA
MAREC – APRÍL

2022

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA

28. marca 1854    
Francúzsko vyhlásilo vojnu Rusku 

Výročia a udalosti

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2

» KÚPIM STARÝ PIONIER JAWA 
MUSTANG ALEBO SIMSON AJ 
POKAZENÝ PLATÍM IHNEĎ, tel.: 
0915 215 406
» Kúpim motocykle Jawa/CZ/
Babetta/Stadion/Pionier/Sim-
son aj iné..Slušne zaplatim, tel.: 
0949 371 361 
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely-SERIÓZNA DOHODA, tel.: 
0908 205 521 
byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8

» Kúpim haki lešenie, tel.: 0908 
532 682 
» KÚPIM HAKI LEŠENIE, tel.: 0907 
715 027
domácnosť 9

záhrada, zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16

» Mám 78 rokov, hľadám priateľ-
ku, tel.: 0949 486 261

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 operátorov O2         
a 4ka. TIP 1: Ak chcete inzerát 
na viac týždňov, pošlite rov-
nakú 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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Realizujeme všetky 
stavebné práce

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

Kompletné rekonštrukcie 
bytov a domov
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Kamenárstvo Majstro 0910 444 002

1-hroby, 2-hroby žulové

Kompletné pomníky,
rekonštrukcie starších

a prepadnutých hrobov

www.kamenarstvomajstro.skZĽAVY PRE DÔCHODCOV

Lampáš a váza pri kompletnom
pomníku ZDARMA

ZĽAVA 35%
na všetky práce BEZ ZÁLOHY

Záruka 5 rokov
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

78
-0

00
8-

3tel.: www.stresnekrytiny.sk

predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

na krytiny až do

- 50%

Zlavy OHÝBAME
PLECHY

na ohýbačke
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,90

od 1. 03. do 31. 03. 2022

20,90
EUR

34,80 EUR

17,30
EUR

28,80 EUR
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-30%
OKULIAROVÉ  RÁMY

28.3. - 3.4.2022
 OPTIKADROPTIK
  DR.OPTIK_SK      

WWW.DROPTIC.SK   
AKCIA PLATÍ 
OD 28. MARCA DO 3. APRÍLA 2022 
NA VYBRANÉ RÁMY.

OC VIKTORIA 
HLOHOVEC 
0940 948 600
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

Predaj 12-18 týždňových  kuričiek DOMINANT
Leopoldov 
pri kostole

28. 3.

Drahovce 28. 3.

11.30 - 12.00 h.

12.30 - 12.45 h. sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk
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HĽADÁTE ISTOTU A STABILITU V DNEŠNEJ DOBE? - „ZAMESTNAJTE SA V POĽNOHOSPODÁRSTVE!“

Stredisko VINOHRADOV v PD Hlohovec hľadá pracovníkov:

TRAKTORISTA
900 - 1 300 Eur / mesiac

PRÁCA NA PRACOVNÚ ZMLUVU
možnosť získania oprávnenia

na vedenie traktora
PRÁCA NA DOHODU,

v prípade dobrých pracovných výsledkov
možnosť získania trvalého pracovného miesta

VÝHODY UCHÁDZAČA (nemusí spĺňať):
• prax v obore vítaná
• vodičský preukaz B, T - skúsenosti s vedením traktora
• vyučený ako Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov

CHARAKTERISTIKA PRÁC:
• rez viniča, zelené práce vo vinohrade • okopávanie mladej výsadby
• čistenie kmienkov • oberanie hrozna • iné práce

MANUÁLNE PRÁCE
VO VINOHRADE

od 4,50 Eur na hodinu - možnosť vyššieho zárobku

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec • www.pdhlohovec.sk • 033/742 21 81
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Tel.: 0905 410 960

PONÚKAM PRÁCU

na živnosť

V BETONÁRKE

v Seredi
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HľadámeHľadáme
Kontakt: 0914 175 227Kontakt: 0914 175 227

čašníčky

Do krčmy v HlohovciDo krčmy v Hlohovci
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VÝROBNÝ PRACOVNÍK
Hlohovec

+421 903 573 198
monika.hambalek@sineko-sk.sk

- výroba plastových nádrží
   (dažďových a odpadových),
- práca v 1 zmennej prevádzke,
- mzda 900 - 1100 + stravné lístky.

26. marca 1979  
premiéri Egypta a Izraela Anvar Sadat a Menachem Begin a prezi-
dent USA Jimmy Carter podpísali vo Washingtone mierovú zmluvu

Výročia a udalosti

INZERCIA
0905 444 052

27. marca 1983  
orgány Štb pozatýkali množstvo príslušníkov františkánskej reho-
le v rámci „akcie Vír“ 

Výročia a udalosti 29. marca 2004   
rozšírenie NATO o Bulharsko, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Rumunsko, 
Slovensko a Slovinsko 

Výročia a udalosti

Pred dvoma týždňami sme sa obrátili s pros-
bou na našich klientov – spoločnosti inzerujúce 
v týchto novinách -  aby spolu s nami prispeli na 
pomoc obetiam ruského vojenského útoku na 
Ukrajinu.

Inšpirovali sme sa porekadlom „babka k 
babce“ a ponúkli sme každému inzerentovi mož-
nosť navýšiť svoju faktúru za uverejnený inzerát  
o symbolickú sumu 1 euro. K tomuto euru pridá-
vame ďalšie euro my ako vydavateľ: Vzdávame 
sa 1 eura z každej faktúry, pri ktorej sa klient roz-
hodol pomôcť.

Sme radi, že táto akcia si našla svoju odozvu 
a aj tento týždeň sme vďaka dobrosrdečnosti na-
šich klientov mohli prispieť ukrajinskému Červe-
nému krížu sumou ďalších 334 eur.

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí túto akciu 
podporili. Okrem tých, ktorých sme už spome-
nuli sa medzi nich tento týždeň zaradili:

Ján Kurbel s.r.o.,
STREŠNÉ CENTRUM TOMÁŠ MOLNÁR s.r.o.,
SINEKO Engineering SK s.r.o.,
Lindner Mobilier s.r.o.,
Marián Horváth - MAJSTRO,

Žiaľ, situácia na Ukrajine sa stále nezlepšuje 
a obetí ruského útoku, aj z rád civilistov pribúda. 
Stále preto pokračujeme v akcii „euro k euru“  
a prosíme každého klienta, aby sa k nám aspoň 
takto symbolicky pripojil.

Opätovne prosíme aj Vás, milí čitatelia, aby 
ste v týchto náročných časoch boli súdržní  
a podporili nákupmi a objednávkami služieb 
tých, čo sú Vám najbližšie a umožnili im pomá-
hať aj ďalej. 

Všetkým úprimne ďakujeme.

» Tím REGIONPRESS

EURO k EURU pre Ukrajinu
09
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3Tel: 0908166209
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Tlačová správa 

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny

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 číslo 
033/322 85 02. Spokojnosť našich 
zamestnancov je našou najlepšou 
vizitkou.
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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
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VÝKOPOVÉ A BÚRACIE PRÁCE
KOMPLETNÉ VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE
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RODINNÉ
DOMY

Produkcia drvenia
5 až 30 ton / hodina.
Drvenie vo frakcii
20 do 80 mm.
Rozmery stroja:
dĺžka 4 400 mm,
šírka 1 500 mm,
výška 1 900 mm.

DRVIČKA NA BETÓN

NA PRENÁJOM

Idete búrať starý dom?
Vieme ho podrviť na Vašom pozemku!

www.kurbeljan.sk
kurbeljan@centrum.sk0905 410 960 TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
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Môj Stannah, 
moja sloboda

Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

24/7
Servis po celom 

Slovensku

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku schodiska alebo 
navštívte www.stannah.sk. Získajte 10% zľavu s týmto časopisom.

BEZPLATNÁ
INFOLINKA 0800 162 162

Stannah je svetovým lídrom na trhu stoličkových výťahov

5 rokov záruka vrátane bezplatného servisu – jedinečné na trhu

Pre priame, točité aj vonkajšie schodiská

Fre1
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