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TRNAVSKO
Č. 21 / 27. MÁJ 2022 / 26. ROČNÍK

Suchovská

cesta 12, Trnava

www.chillpoint.sk
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6. ročník

LETNÝ TÁBOR
Letný laser game tábor pre deti od 7 do 15 rokovVSTÚP DO CHILL POINT TÁBORA, KDE JE KAŽDÝ HRDINA

Termíny 2022

4. 7. - 8. 7. 18. 7. - 22. 7.

1. 8. - 5. 8. 15. 8. - 19. 8.

PRIJMEM
ŠOFÉRA

0948 011 605

na TPP, na rozvoz alko - nealko
nápojov od pondelka do piatku,

fyzicky zdatný, VP sk. B,
min. SŠ vzdelanie,

komunikatívny, zodpovedný.
Mzda: 900 € v čistom + stravné

lístky + tringelty + odmeny.
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REKONŠTRUKCIA
bytového jadra
nakomplet.

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

0903 783 800
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0949 319 336

MOŽNÁ ZĽAVA - 30%

NA OBKLADY A DLAŽBY
- bytových jadier, domov a bytov
- obklady a dlažby
- maliarske práce a stierkovanie
- vodoinštalácie, elektroinštalácie
- sadrokartón
- plávajúce podlahy

REKONŠTRUKCIE
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Upečiem i zabezpečím 
prasiatka na pečenie

a bavorské kolená.
Pečiem v šamotovej peci.

Tel.: 0915 457 637
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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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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 PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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„Nikdy nesadaj do loďky bez dna!“ 
Keď som si po prvýkrát prečítala 
túto vetu, javila sa mi ako celkom 
praktická rada do života. Priro-
dzene, nie v tom pravom zmysle 
slova, veď kto by už nasadal do 
lode, ktorej chýba dno? Čím dlh-
šie som však nad ňou premýšľala, 
tým viac som si uvedomovala, že 
v živote nie je vôbec jednoduché, 
dokonca si dovolím tvrdiť, že je 
priam nemožné sa touto radou 
riadiť.

Áno, prirodzene, ak by sme si 
predstavili skutočnú loďku, ktorej 
dno si pred nástupom na jej palubu 
môžeme dôkladne skontrolovať, tak 
by to bolo veľmi jednoduché a reálne. 
Ale ako skontrolovať tú pomyselnú 
loď, ktorou sa plavíme po vlnách ži-
vota? Ako nadobudnúť istotu, že nás 
bezpečne dopraví tam, kam potrebu-
jeme?

Myslím si, že v reálnom živote sa 
nedá hrať na istotu. Aj keď budeme 
nanajvýš opatrní, aj keď zvážime 
všetky možné okolnosti, aj keď budú 
všetky indície smerovať k tomu, že 
práve táto loď má to správne dno a 

je preto tá pravá, ktorá nás bezpečne 
dopraví k vytúženému cieľu, nemá-
me záruku, že to tak skutočne bude. 
Život je totiž nevyspytateľný a do 
cesty nám kladie rozličné prekážky, 
či už v podobe búrok, ktoré nás môžu 
zmiesť z paluby, alebo útesov, o ktoré 
sa môže poškodiť či rozbiť aj to zdan-
livo najpevnejšie dno. Čo s tým?

Áno, súhlasím, že by možno bolo 
príjemnejšie, keby sme vopred vede-
li, ktorá z lodí kotviacich v prístave 
je tá pravá, ale nebola by to len jed-
na veľká nuda? Hoci patrím k ľuďom 
nanajvýš opatrným a v živote sa 
vždy snažím dobre zvážiť všetky pre 
i proti, radšej, ako zostať trčať kdesi 
v čakárni, volím plavbu. S pribúda-
júcimi životnými skúsenosťami už 
viem, že preplávať ži-
votom bez škrabancov 
nie je možné. Takmer 
vždy si však môžeme 
oprášiť odreté kole-
ná a nájsť spôsob, 
ako ísť ďalej.

Nestrávme celý život v čakárni

» Renáta Kopáčová, redaktorka

na doplnky k oknám!Super CENY
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...sieťky, žalúzie a iné

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

499 € 549 €

769 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN

info@renovaciaeurookien.sk | www.renovaciaeurookien.sk
info@servisokientrnava.sk | www.servisokientrnava.sk

PONÚKAME - žalúzie, sieťky, oprava
žalúzií a sieťok, plastové a hliníkové role�,

sklá, tesnenia, parape�, kovania a iné.
RENOVUJEME - drevené okná, dvere, brány,

garážové brány, parke�, plo�, podlahy a iné.

0948 144 844
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

BEMAT sp
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. 
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•LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
   A VÝKOPOVEJ ZEMINY
   - skládka priamo v Trnave

- riečne: na betónovanie a potery 0-22, 0-4
 triedené: 4-8, 16-22, 22-63
- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 20-32, 0-63
 na spevnené plochy, zásypové kamenivo,
 podklad pod zámkovú dlažbu

•PREDAJ KAMENIVA

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

Mikovíniho 7 • Trnava

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!
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•LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
   A VÝKOPOVEJ ZEMINY
   - skládka priamo v Trnave

- riečne: na betónovanie a potery 0-22, 0-4
 triedené: 4-8, 16-22, 22-63
- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 20-32, 0-63
 na spevnené plochy, zásypové kamenivo,
 podklad pod zámkovú dlažbu

•PREDAJ KAMENIVA

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

Mikovíniho 7 • Trnava
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...

KVALITNÉ
KŔMNE ZMESY
A POTREBNÉ DOPLNKY PRE HYDINU

– NOSNICE V DOMÁCOM CHOVE

cena od 11,5
0€/25kg

balenie0905 927 301
Smolenice
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Do nášho tímu prijmeme:



na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1 200 €.

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

•vodičov •dispečera/-ku•vodičov •dispečera/-ku
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OPRAVA
•automatické

práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe
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033/5549 016
0915 756 849
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KAMENÁRSTVO

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

TRNAVA

0905 333 339
Po - Pia: 10:oo - 16:oo

každá párna sobota: 9:oo - 12:oo

NAJŠTÝLOVEJŠIA PREDAJŇA
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

Príďte nakúpiť ešte za MINULOROČNÉ CENY!

Najväčší výrobca a predajca žuly
za dostupné ceny na Slovensku od roku 1991

DOPRAVA ZADARMO

JARNÁ AKCIA -35%
ZĽAVY PRE SENIOROV
ZĽAVY PRE SENIOROV

31
1991-2022
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
    žalúzie a doplnky
• Garážové brány

Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

SERVIS OKIEN A DVERÍ

Hľadáme
brigádničku-dôchodkyňu

z TT. Zaujímavá práca.

Bližšie info na 0907 776 963.
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Presne to, čo som očula, čítala a vvdzela. Podme na 
to, nech je veselo, lebo nékedy povedzá ludé pravdu, len 
ket nescú, alebo ket sa pomýlá a to je práve náš prípat.

- Studne v našej obci majú špatné výsledky, preto mu-
síme používať balenú vodu.
- Pretekárka netrafila 20 striel a skončila na piatom 
mieste.
- Zhorenisko prezrel pracovník zaoberajúci sa zisťova-
ním príčin, aby zistil ako horelo.
- Každý deň, čím sa to blíži ďalej a ďalej, tým sa viac 
a viac teším.
- Do objektu chodili bezdomovci a nepovolení ľudia, 
ktorí ho podpáili.
- Auto narazilo do stĺpa verejného osvetlenia, tým sa 
prerušili inžinierske siete a lampa nefunguje.
- Druhá odpoveď bola nezodpovedaná. 
- Policajti potrebujú, aby zdravotníci boli chránení 
proti očkovaniu. 
- Na zámku už zastrešili časť strechy, ostatnú prekryli 
dočasným prekrytím.
- Na škôlke bola hotová voda, aj elektrina, chýbala už 
len zdravotná technika.
- Ja som si vedomá o svojej nevine.
- Popŕcha pri slabom občasnom 
lejaku.
- Bude nás teplota oziabať?
- Ešte aj u nás sú obce, kde nemô-
žu používať pitnú vodu, ani ju piť.
- Tmavá fólia na prednom aute je 
zakázaná.

Neskaj len tolko, ket 
nazbýrám vác, zaseky sa 
s váma podzelým a dodám. 

Zaseky som nazbýrala

» bapka Blašková

Zbojnícka tradícia
A potom vyšetrujte
kto je tu bez viny,

keď začnú na horách
ožívať zbojnícke družiny.

Mŕtve jazyky
Či sú mŕtve jazyky

aj bez vône, nikto nezistí,
kým nepozná mŕtvy jazyk

mojej starej tenisky.

Svetová inflácia
Prečo nevziať pôžičku
na auto pre nás dvoch,

keď sa celý svet
vozí iba na dlhoch.

Don Juan
Iba vtedy vie byť žene

verný maximálne,
keď ho na noc privrie
medzi dvere spálne.

Domáci hromozvod
Ešte že mám manželku,

pretože
za všetko zlé naša vláda 

ozaj nemôže.

Možno je to tak

» Eva Jarábková
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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 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 
Bučany motorest  6. 6.
Vlčkovce                 6. 6.
Hrnčiarovce n. Parn.  6. 6.

7.15 - 7.30 h.
8.00 - 8.15 h.
8.45 - 9.00 h.

Drahovce  6. 6. 12.30 - 12.45 h.

Coburgova 82/A • Trnava 917 02
www.cavojsky.sk • e-mail: cavojsky@cavojsky.sk

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34
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OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY
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HĽADÁME DO SVOJEJ DIELNE
A SERVISNÉHO TÍMU NOVÚ POSILU.

Nájdeš nás:
Agrokov, spol. s r.o., Logistická 2, Trnava
www.agrokov.sk, agrokov@agrokov.sk

FB: Agrokov, spol. s r.o.

Ak máš rád výzvy, baví ťa práca v kolektíve a poľnohospodárska technika ti nie je cudzia, OZVI SA NÁM.

www.pracahned.eu
Viac info: 0917 465 632 alebo 0908 961 969
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Práca pre mužov a ženy v Nitre
Mzda od 1 100,-€ až 1 400€   
Doprava zabezpečená zmluvnou dopravou 

alebo ubytovanie
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

www.regionpress.sk

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 534 595

Občianska riadková inzercia

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

Príklad:
RP TT 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, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

» KUPIM HAKI LESENIE. 

0907715027 

» Predám sprchova-

ciu vaničku, lacno, tel: 

0948014213

9  DOMÁCNOSŤ

10  ZÁHRADA a ZVERINEC

» Predám mladých 

holubov na polievku, tel: 

0948014213

11  HOBBY a ŠPORT

12  DEŤOM

13  RÔZNE/predaj

14  RÔZNE/iné

» Hľadám starobnú 

dôchodkyňu z TT na spre-

vádzanie 0908 566 202 

15  HĽADÁM PRÁCU

  ZOZNAMKA

» SYMPATICKA 56 R HLADA 

PRIATELA NA ZOZNAMENIE 

0907277466 

1  Auto-moto/predaj

2  Auto moto/iné

» ODKUPIM motocykel JAWA 

CZ PIONIER BABETA dobre 

zaplatim 0904274781 

» Kupim motocykle Jawa/

CZ/Babetta/Stadion/Pio-

nier/Simson aj iné..Slušne 

zaplatim. 0949 371 361

» KÚPIM MOPED BABETTA 

alebo KORÁDO. Tel. 0910 

904 599 Trnava  

3  Byty/predaj

» Predám 3izbový byt s 

balkónom, na Tekela 7, 

Trnava, pôvodný stav, cena 

120000 eur, tel: 0907174418

4  Byty/prenájom

5  DOMY/predaj 

6  POZEMKY/predaj

7  REALITY/iné

8  STAVBA

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 



TT22-21-strana6

ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
6

66
-2
25

www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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Voľné termíny:

13.6. - 18.6., 20.6. - 25.6.,
26.6. - 1.7. 2022

* pre pracujúcich iba za 235 EUR/1 osoba a celý pobyt

Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk

Penzión ***Oravská horáreň, 
Oravský Podzámok, lokalita Zábava

www.oravskahoraren.sk

s plnou penziou a bohatým programom
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk
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luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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Voľné termíny:

13.6. - 18.6., 20.6. - 25.6.,
26.6. - 1.7. 2022

* pre pracujúcich iba za 235 EUR/1 osoba a celý pobyt

Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk

Penzión ***Oravská horáreň, 
Oravský Podzámok, lokalita Zábava

www.oravskahoraren.sk

s plnou penziou a bohatým programom
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CESTOVNÁ
KANCELÁRIA
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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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KOŽENÉ BUNDY
Dámske kožené

bundy už od 149 Eur

TERAZ EŠTE
LACNEJŠIE!
OD Jednota, Trnava, 2. poschodie

pokládka: • zámkovej dlažby
 • strojové/ručné ukladanie
zhotovenie: • plotov • trávnikov
 • závlah

Zámková dlažba
Zavarský

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com
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0949 295 072

• murárske, maliarske,
• vodoinštalačné,
• elektrikárske,
• sadrokartonárske,
• obkladačské,
• zatepľovačské
   práce

• murárske, maliarske,
• vodoinštalačné,
• elektrikárske,
• sadrokartonárske,
• obkladačské,
• zatepľovačské
   práce

REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

NA KĽÚČ
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www.gymholl.edupage.org

zverejňuje zámer na prenájom
nebytových priestorov

pre školský bufet.

Gymnázium Jána Hollého
Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava

Bližšie informácie nájdete
na webovej stránke:
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VÝKUP NEHNUTEĽNOSTÍ DO 48 HODÍN

Lukáš Jánoška
0905 178 274

Zabezpečím pre vás 
bezstarostný predaj 

nehnuteľnosti
a hypotéku na mieru.

www.mezeireality.sk

0948 528 869

TRÁVNIKY
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na kľúčZÁHRADNÉ
A DOKONČOVACIE

 STAVEBNÉ PRÁCE
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TT
15NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk
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ul. pri Kalvárii 25A, Trnava033/552 15 20, 0905 96 54 48

w
w

w.markbal.sk

ve
ľko

ob
chod obalových materiálov a papiera

TAŠKY
PAPIEROVÉ

08
-0

00
8 

TT
01



TTzel22-21-strana 2

ZAMESTNANIE, SLUŽBY, STAVBA Najčítanejšie regionálne noviny
2

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny
2

Štátny archív v Trnave pozýva na 
unikátnu výstavu, na ktorej hrá 
hlavnú úlohu humor a jeho po-
doby v minulosti. Výstavu o tom 
najzábavnejšom, čo v bohatých ar-
chívnych zdrojoch archivári našli, 
si rozhodne nenechajte ujsť.

„Nápad vytvoriť výstavu na túto ne-
všednú a zaujímavú tému vznikol vo 
februári 2020. Vtedy ešte nikto netušil, 
že už o necelý mesiac pandémia koro-
navírusu zmení životy nás všetkých,“ 
približuje Júlia Ragačová, riaditeľka 
Štátneho archívu v Trnave a dodáva, že 
za dva roky, počas ktorých archivári pre-
skúmali vyše 3 kilometre dokumentov, 
sa im podarilo nájsť úctyhodné množ-
stvo materiálov viažucich sa k tejto 
netradičnej téme.

Pobavia osobité pozvánky, 
reklamy i prihlášky

Výstava Za humorom do histórie je 
rozdelená do niekoľkých okruhov. „Nej-
de o klasické obsahové rozdelenie podľa 
jednotlivých kategórií humoru, ale pod-
ľa tém, ktoré vyvstali z preštudovaných 
dokumentov,“ popisuje riaditeľka. A 
tak návštevníkov pobaví humor na po-
litickú nôtu, osobité pozvánky, reklamy, 
prihlášky, zaujímavé straty a nálezy, ako 

tomu bolo napríklad v prípade krádeže 
čokoládovej svadobnej torty vo Veľkých 
Šúrovciach v roku 1932, ale aj humorné 
situácie z bežného života, akou bolo aj 
falšovanie vysvedčenia v roku 1924 v 
podaní Gejzu Dusíka. Nadchnú tiež roz-
ličné sťažnosti podpísané i anonymné, 
vtipné prípady zo súdnej siene, politic-
ké vtipy, či preklepy v dokumentoch. 
Úsmevné sú aj mená vo vtipnom kon-
texte, keď napríklad v roku 1932 podal 
Adam Zajac žiadosť o likvidáciu prem-
nožených králikov. Zaujmú aj kreslené 
vtipy z periodika Kultúra a život Trnavy, 
či inzeráty z prvej ČSR ako napríklad: 
„Inteligentný Slovák 35 ročný, majiteľ 
auta s ročným príjmom 80 tisíc ožení sa 

s dámou s primeraným venom“, alebo: 
„Mladý živnostník za účelom rozšírenia 
svojho dobre prosperujúceho závodu, 
hľadá touto cestou zoznámenie s dob-
re situovanou paňou. Spolužití pod zn. 
„Pozdej sňatok“. A potešia aj vtipy v pe-
riodiku Nové Slovensko z 20. a 30. rokov 
20. storočia, pričom spomenúť môžeme 
tento: Pán profesor, čo súdite o mojom 
veku? - Ja som profesorom hudby, milos-
tivá, a starožitnostiam sa nerozumiem! 

List o prepustení vojakov
„Najstarší vtipný dokument pochá-

dza zo 16. storočia, konkrétne z roku 
1542. Poľný hajtman Moravského mar-
kgrófstva Henrich Meziřícky napísal 
vtedy list predstaviteľom Trnavy, aby 
pustili z väzenia jeho vojakov, ktorých 
zavreli kvôli naozaj kurióznej krádeži – 
v záhradách pri Ružindole pokradli Tr-
navčanom cibuľu. Hajtman v liste kon-
štatoval, že cibuľa a mrkva sa oddávna 
pokladajú za „maly vieczy“, preto ape-
loval na mesto, aby vojakov prepustili,“ 
prezrádza Júlia Ragačová.

Vtipy majú na výstave 
osobitný priestor

„Samozrejme na výstave o humore 
nesmú chýbať vtipy. Ich výberu z obdo-
bia od 19. až po 20. storočie je na výstave 
venovaný osobitný priestor,“ hovorí ria-
diteľka, a pridáva zopár pochádzajúcich 
z čias prvej ČSR:

- „Mama, v divadle hľadajú štatistov. Čo 
sú to za ľudia?“
„To sú mužskí, ktorí stoja a nemajú čo 
povedať.“
„Nebolo by to pre otecka, mama?“

- Lekár: „Pani moja, hovorím, že vám 
nič nie je a jedine čo potrebujete, je od-
počinok.“
Dáma: „Ale prosím, podívajte sa mi na 
jazyk, pán doktor“
Lekár: „Ten potrebuje to samé!“

- “Pán vrchný, jedálny lístok je už 10 dní 
starý“, sťažuje sa zákazník.
„To nič“, odpovedá vrchný. „Ešte je všet-
ko tu.“

Za vtipy do väzenia
„Nie všetky vyslovené vtipy mali 

iba nevinnú dohru. Presvedčia o tom 
politické vtipy, za ktoré sa občania do-
stali začiatkom 50. rokov 20. storočia 
do väzenia v Leopoldove. Na základe 
zákona č. 231/1948 Zb. na ochranu ľu-
dovodemokratickej republiky boli zvy-
čajne odsúdení na 5 mesiacov väzenia 
a peňažnú pokutu za vtipy, v ktorých 
hanobili ústavných činiteľov. Aj túto ne-
veselú časť našich dejín si chceme pri-
pomenúť na výstave,“ hovorí riaditeľka 
archívu.

Humor aj v súdnej sieni
Humor sa však podľa zistení archivá-

rov nevyhýbal ani súdnym sieňam. Aj 
keď hlavným aktérom v danej situácii 
rozhodne do smiechu nebolo.

Takto sa urážali napríklad poslanci: 
„Jak je známo MUDr. Štefan T. povedal 
Gašparovi Š. na jednej schôdzi piešťan-
ského obecného zastupiteľstva, že ´má 
maslo na hlave a takým ľuďom neni rad-
no ísť na slnko´...“ 

A takto sa zasa urážali navzájom 
ženy: „Obžalovaná Sidónia T. je vinná 
priestupkom, ktorého sa dopustila tak, 
že dňa 24. mája 1936 povedala v Hlo-
hovci žalobníčke Fanne P.: ´Moja riť je 
peknejšia ako Tvoja tvár´...“

No a takto urazil predávajúci svojho 
zákazníka: „Obžalovaný Anton R. je 
vinný priestupkom urážky na cti, ktorý 
spáchal tak, že začiatkom júla 1941, keď 
žalobca Štefan K. v Lukáčovciach pýtal 
si v potravnom družstve od neho pohár 
piva, obžalovaný prehlásil o žalobcovi, 
že on somárov neobsluhuje...“

A ešte jedna nešťastná náhoda, ktorá 
celkom postačila na to, aby sa človek 
dostal do problémov: „Menovaný dňa 
24. januára 1963 v podnapilom stave v 
kancelárii Štátneho majetku v Leopol-
dove zvesil obraz s názvom „Kolektív 
XII. zjazdu KSČ“ a tento bachnul o stôl a 
jeho otrasom padol zo steny obraz Leni-
na a tento sa rozbil.“

Aj tieto príbehy písal život
„V roku 1947 prišla na návštevu Trna-

vy havajská skupina americkej armády. 
Aby im zabezpečili čo najlepšie privíta-
nie, organizátor sa obrátil so žiadosťou 
na Miestny národný výbor v Trnave aby: 
„láskavo prepožičal k dekorácii javiska 
niekoľko paliem“. Ešte zaujímavejšie 
vyznieva žiadosť Okresnej pobočky 
Zväzu slovenských partizánov v Trnave, 
ktorá bola adresovaná mestu Trnava o 
zmenu názvu ulice nazvanej Partizán-
ska z dôvodu: „Partizánska ulica, je 
ulica špinavá, malá a vôbec nevyhovuje 
menu Partizána. Ráčte preto v tejto veci 
urobiť nápravu čím skôr a menom Parti-

zána pomenujte niektorú slušnú ulicu, 
ktorá by tomuto menu vyhovovala.“ A 
tak sa dovtedajšia Partizánska preme-
novala na Invalidskú ulicu,“ uzatvára 
rozprávanie Júlia Ragačová.

Takéto ako aj množstvo podobných 
vtipných príbehov či situácií prináša 
výstava Za humorom do histórie, ktorá 
potrvá do 30. decembra 2022.

ren
zdroj foto Štátny archív v Trnave

Zaujmú vtipné príbehy či inzeráty, ale aj kuriózne straty a nálezy

Za humorom do histórie 

Sťažnosť na expresnú čistiareň v Trnave uverejnená ako vtip v časopise Roháč.                                                          november 1969 

Satirický časopis Kikeriki!   1875 a 1876.

Pozvánka na vystúpenie „Prof. Felixa, 
pána Rossbyho“ v Kaviarni Central v 
Hlohovci, ktorý napodobňoval vtáčí 
spev 4. júl 1928.
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Štátny archív v Trnave pozýva na 
unikátnu výstavu, na ktorej hrá 
hlavnú úlohu humor a jeho po-
doby v minulosti. Výstavu o tom 
najzábavnejšom, čo v bohatých ar-
chívnych zdrojoch archivári našli, 
si rozhodne nenechajte ujsť.

„Nápad vytvoriť výstavu na túto ne-
všednú a zaujímavú tému vznikol vo 
februári 2020. Vtedy ešte nikto netušil, 
že už o necelý mesiac pandémia koro-
navírusu zmení životy nás všetkých,“ 
približuje Júlia Ragačová, riaditeľka 
Štátneho archívu v Trnave a dodáva, že 
za dva roky, počas ktorých archivári pre-
skúmali vyše 3 kilometre dokumentov, 
sa im podarilo nájsť úctyhodné množ-
stvo materiálov viažucich sa k tejto 
netradičnej téme.

Pobavia osobité pozvánky, 
reklamy i prihlášky

Výstava Za humorom do histórie je 
rozdelená do niekoľkých okruhov. „Nej-
de o klasické obsahové rozdelenie podľa 
jednotlivých kategórií humoru, ale pod-
ľa tém, ktoré vyvstali z preštudovaných 
dokumentov,“ popisuje riaditeľka. A 
tak návštevníkov pobaví humor na po-
litickú nôtu, osobité pozvánky, reklamy, 
prihlášky, zaujímavé straty a nálezy, ako 

tomu bolo napríklad v prípade krádeže 
čokoládovej svadobnej torty vo Veľkých 
Šúrovciach v roku 1932, ale aj humorné 
situácie z bežného života, akou bolo aj 
falšovanie vysvedčenia v roku 1924 v 
podaní Gejzu Dusíka. Nadchnú tiež roz-
ličné sťažnosti podpísané i anonymné, 
vtipné prípady zo súdnej siene, politic-
ké vtipy, či preklepy v dokumentoch. 
Úsmevné sú aj mená vo vtipnom kon-
texte, keď napríklad v roku 1932 podal 
Adam Zajac žiadosť o likvidáciu prem-
nožených králikov. Zaujmú aj kreslené 
vtipy z periodika Kultúra a život Trnavy, 
či inzeráty z prvej ČSR ako napríklad: 
„Inteligentný Slovák 35 ročný, majiteľ 
auta s ročným príjmom 80 tisíc ožení sa 

s dámou s primeraným venom“, alebo: 
„Mladý živnostník za účelom rozšírenia 
svojho dobre prosperujúceho závodu, 
hľadá touto cestou zoznámenie s dob-
re situovanou paňou. Spolužití pod zn. 
„Pozdej sňatok“. A potešia aj vtipy v pe-
riodiku Nové Slovensko z 20. a 30. rokov 
20. storočia, pričom spomenúť môžeme 
tento: Pán profesor, čo súdite o mojom 
veku? - Ja som profesorom hudby, milos-
tivá, a starožitnostiam sa nerozumiem! 

List o prepustení vojakov
„Najstarší vtipný dokument pochá-

dza zo 16. storočia, konkrétne z roku 
1542. Poľný hajtman Moravského mar-
kgrófstva Henrich Meziřícky napísal 
vtedy list predstaviteľom Trnavy, aby 
pustili z väzenia jeho vojakov, ktorých 
zavreli kvôli naozaj kurióznej krádeži – 
v záhradách pri Ružindole pokradli Tr-
navčanom cibuľu. Hajtman v liste kon-
štatoval, že cibuľa a mrkva sa oddávna 
pokladajú za „maly vieczy“, preto ape-
loval na mesto, aby vojakov prepustili,“ 
prezrádza Júlia Ragačová.

Vtipy majú na výstave 
osobitný priestor

„Samozrejme na výstave o humore 
nesmú chýbať vtipy. Ich výberu z obdo-
bia od 19. až po 20. storočie je na výstave 
venovaný osobitný priestor,“ hovorí ria-
diteľka, a pridáva zopár pochádzajúcich 
z čias prvej ČSR:

- „Mama, v divadle hľadajú štatistov. Čo 
sú to za ľudia?“
„To sú mužskí, ktorí stoja a nemajú čo 
povedať.“
„Nebolo by to pre otecka, mama?“

- Lekár: „Pani moja, hovorím, že vám 
nič nie je a jedine čo potrebujete, je od-
počinok.“
Dáma: „Ale prosím, podívajte sa mi na 
jazyk, pán doktor“
Lekár: „Ten potrebuje to samé!“

- “Pán vrchný, jedálny lístok je už 10 dní 
starý“, sťažuje sa zákazník.
„To nič“, odpovedá vrchný. „Ešte je všet-
ko tu.“

Za vtipy do väzenia
„Nie všetky vyslovené vtipy mali 

iba nevinnú dohru. Presvedčia o tom 
politické vtipy, za ktoré sa občania do-
stali začiatkom 50. rokov 20. storočia 
do väzenia v Leopoldove. Na základe 
zákona č. 231/1948 Zb. na ochranu ľu-
dovodemokratickej republiky boli zvy-
čajne odsúdení na 5 mesiacov väzenia 
a peňažnú pokutu za vtipy, v ktorých 
hanobili ústavných činiteľov. Aj túto ne-
veselú časť našich dejín si chceme pri-
pomenúť na výstave,“ hovorí riaditeľka 
archívu.

Humor aj v súdnej sieni
Humor sa však podľa zistení archivá-

rov nevyhýbal ani súdnym sieňam. Aj 
keď hlavným aktérom v danej situácii 
rozhodne do smiechu nebolo.

Takto sa urážali napríklad poslanci: 
„Jak je známo MUDr. Štefan T. povedal 
Gašparovi Š. na jednej schôdzi piešťan-
ského obecného zastupiteľstva, že ´má 
maslo na hlave a takým ľuďom neni rad-
no ísť na slnko´...“ 

A takto sa zasa urážali navzájom 
ženy: „Obžalovaná Sidónia T. je vinná 
priestupkom, ktorého sa dopustila tak, 
že dňa 24. mája 1936 povedala v Hlo-
hovci žalobníčke Fanne P.: ´Moja riť je 
peknejšia ako Tvoja tvár´...“

No a takto urazil predávajúci svojho 
zákazníka: „Obžalovaný Anton R. je 
vinný priestupkom urážky na cti, ktorý 
spáchal tak, že začiatkom júla 1941, keď 
žalobca Štefan K. v Lukáčovciach pýtal 
si v potravnom družstve od neho pohár 
piva, obžalovaný prehlásil o žalobcovi, 
že on somárov neobsluhuje...“

A ešte jedna nešťastná náhoda, ktorá 
celkom postačila na to, aby sa človek 
dostal do problémov: „Menovaný dňa 
24. januára 1963 v podnapilom stave v 
kancelárii Štátneho majetku v Leopol-
dove zvesil obraz s názvom „Kolektív 
XII. zjazdu KSČ“ a tento bachnul o stôl a 
jeho otrasom padol zo steny obraz Leni-
na a tento sa rozbil.“

Aj tieto príbehy písal život
„V roku 1947 prišla na návštevu Trna-

vy havajská skupina americkej armády. 
Aby im zabezpečili čo najlepšie privíta-
nie, organizátor sa obrátil so žiadosťou 
na Miestny národný výbor v Trnave aby: 
„láskavo prepožičal k dekorácii javiska 
niekoľko paliem“. Ešte zaujímavejšie 
vyznieva žiadosť Okresnej pobočky 
Zväzu slovenských partizánov v Trnave, 
ktorá bola adresovaná mestu Trnava o 
zmenu názvu ulice nazvanej Partizán-
ska z dôvodu: „Partizánska ulica, je 
ulica špinavá, malá a vôbec nevyhovuje 
menu Partizána. Ráčte preto v tejto veci 
urobiť nápravu čím skôr a menom Parti-

zána pomenujte niektorú slušnú ulicu, 
ktorá by tomuto menu vyhovovala.“ A 
tak sa dovtedajšia Partizánska preme-
novala na Invalidskú ulicu,“ uzatvára 
rozprávanie Júlia Ragačová.

Takéto ako aj množstvo podobných 
vtipných príbehov či situácií prináša 
výstava Za humorom do histórie, ktorá 
potrvá do 30. decembra 2022.

ren
zdroj foto Štátny archív v Trnave

Zaujmú vtipné príbehy či inzeráty, ale aj kuriózne straty a nálezy

Za humorom do histórie 

Sťažnosť na expresnú čistiareň v Trnave uverejnená ako vtip v časopise Roháč.                                                          november 1969 

Satirický časopis Kikeriki!   1875 a 1876.

Pozvánka na vystúpenie „Prof. Felixa, 
pána Rossbyho“ v Kaviarni Central v 
Hlohovci, ktorý napodobňoval vtáčí 
spev 4. júl 1928.
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-40%-40%

KUCHYNE
ŠATNÍKY

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ CENY!

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ CENY!

NAJVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ

DO BAURINGU!

NAJVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ

DO BAURINGU!

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

SKVELÉ CENY NA

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici)
033/55 13 185, 0905 575 191, www.kasna.sk • skoppo@gmail.com
Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici)
033/55 13 185, 0905 575 191, www.kasna.sk • skoppo@gmail.com
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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

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
Brojlerové kačice na výkrm
Mulard kačice na výkrm

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
Brojlerové kačice na výkrm
Mulard kačice na výkrm

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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29,90 €

AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks

29,90 €

29,90 €
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ DLAŽBY

0905 651 584RASTAR spol. s r.o.
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Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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Africké dovolenkové destinácie sa 
v posledných rokoch tešia veľkej ob-
ľube aj u Európanov, teda aj u turis-
tov zo Slovenska. Najnovšie pribudla 
vďaka cestovnej kancelárii Hydrotour 
na dovolenkovú mapu ďalšia unikát-
na krajina plná farieb, kontrastov                          
a jedinečných zážitkov – Senegal.

Do Senegalu sa lieta priamo z Bra-
tislavy, a to od apríla do júla, preto 
ak dnes uvažujete o letnej dovolenke, 
možno Vás inšpirujú nasledujúce riad-
ky venované práve čarovnému Senega-
lu.  Zažite vďaka cestovnej kancelárii 
Hydrotour Afriku, zažite Senegal a jeho 
výnimočnosť na vlastnej koži. V prvom 
rade Vás tam čakajú veľmi príjemní, 
priateľskí ľudia. Terranga – to je typic-
ká senegalská pohostinnosť a stretnete     
sa s ňou na každom kroku.   

Senegal sa nachádza na západe 
Afrického kontinentu. Atlantický 
oceán obmýva západné brehy Senega-
lu a vytvára tak viac ako 500 km nád-
herného pobrežia. Senegal je vďaka 
tropickej klíme a príjemnej teplote mora 
i vzduchu vhodný na návštevu po celý 
rok. Priemerná ročná teplota vzduchu 
dosahuje 30-32 stupňov, ale zažijete tu 
aj 40-ky. 

Neopakovateľné zážitky majú tu-
risti, ktorí radi leňošia na pláži či pri 
bazénoch, avšak predovšetkým tí, ktorí 
radi spoznávajú nové miesta, pamiatky, 
históriu, kultúru či rôznorodú gastro-
nómiu. Všadeprítomná dobrá nálada, 
hudba, tanec, tradičné bubny a k tomu 
unikátna a rozmanitá príroda sú garan-
ciou príjemne strávenej dovolenky pre 
všetky vekové kategórie.  Okrem pobre-
žia Atlantiku si v Senegale môžete po-
zrieť bažiny s mangrovníkmi, mohutné 
rieky či plantáže baobabov. Strom ba-
obab sa považuje za symbol Senegalu, 
charakterizuje silu a dlhovekosť. Naj-
staršie senegalské baobaby dosahujú 
vek až 1000 rokov.  Niektoré sú dokonca 
posvätné a do ich kmeňov pochovávali 
rozprávačov príbehov, tzv. griotov. 

Čo Vás čaká na exotickej dovo-
lenke v Senegale? Nezabudnuteľná 
exotická dovolenka v srdci Afriky, nové 
moderné hotely s exkluzívnymi all in-
clusive službami, unikátne pieskové 

pláže, zábava, zážitkové výlety, pestrá 
a chutná africká kuchyňa a, samozrej-
me, veselí animátori a skúsení dele-
gáti, ktorí sa postarajú o Váš program                          
a zároveň sú doslova nabití informá-
ciami a znalosťami o Senegale. 

PRAKTICKÉ INFO: 
Vstup do Senegalu je umožnený 

všetkým osobám, ktoré sa preukážu:
- negatívnym výsledkom PCR testu, 

ktorého čas odberu nie je starší ako 72 
hodín pred vstupom do Senegalu

- alebo preukázaním sa certifikátom 
o plnom zaočkovaní, ak od poslednej 
dávky uplynulo viac ako 7 dní pri 2-dáv-
kových vakcínach

- alebo preukázaním sa certifikátom 
o plnom zaočkovaní, ak od poslednej 
dávky uplynulo viac ako 28 dní pri 
1-dávkových vakcínach

Všetci cestujúci sa musia preukázať 
cestovným pasom s minimálnou dobou 
platnosti viac ako 6 mesiacov po ná-
vrate zo Senegalu. Osoby mladšie ako             
2 roky sú oslobodené od PCR testov                                                                              
a preukázania potvrdenia o očkovaní.

Do čarovného Senegalu priamo z Bratislavy

» text a foto ZK
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 49 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM 
ŠPECIÁLNE MÁJOVÉ ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 Zľavy platia do 31. 5. 2022

  5500%%
až do
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INZERCIA

TRNAVSKO

Mgr. Jozef Belica  0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri  0905 943 528
Matúš Vanta   0905 333 832

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

Každý týždeň: 
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bo-
hdanovce nad Trnavou, Boleráz, 
Klčovany, Borová, Brestovany, 
Horné Lovčice, Bučany, Cífer, 
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dol-
ná Krupá, Dolné Dubové, Dolné 
Lovčice, Dolné Orešany, Horná 
Krupá, Horné Orešany, Hrnčia-
rovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, 
Križovany nad Dudváhom, Lošo-
nec, Majcichov, Malženice, Naháč, 
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová 
Ves, Smolenice, Suchá nad Par-
nou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, 
Zeleneč, Modranka

trnavsko@regionpress.sk

Redakcia: Pekárska 40/a
TRNAVA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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

DISTRIBÚCIA (49.930 domácností)
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871
0940 098 504

vaskovicadam@gmail.com
fb: Kamenarstvo Adam ruza

AKCIA
JÚN – JÚL

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
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, 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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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 534 595
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0904 95 95 95
www.�-taxi.sk

PRIJMEME VODIČOV , tel.: 0917 832 127.

1 jazda v Trnave 3,00€

šetríme prírodu
jazdíme ECO

šetríme prírodu
jazdíme ECO
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Zákusky od Zuzky

torty, štrúdle, koláče

Trnava

Objednávky: 0911 593 811
Nájdete nás na facebooku: ZakuskyodZuzkyTrnava

Maličká cukrárska výroba v Trnave.
Výroba poctivých domácich zákuskov,

ťahaných štrúdlí, toriet, koláčov
a slaného pečiva z kvalitných

surovín. Chute starých dobrých
časov, aj moderné dezerty.

Maličká cukrárska výroba v Trnave.
Výroba poctivých domácich zákuskov,

ťahaných štrúdlí, toriet, koláčov
a slaného pečiva z kvalitných

surovín. Chute starých dobrých
časov, aj moderné dezerty.
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Bocán s.r.o., 

AKCIA máj 2022

chodníky okolo hrobu, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO:
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DÔVERYHODNÁ 
FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

ZĽAVY až do 35%
Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

Certi�kát

0910 902 635•0905 323 022
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