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• ROYAL CLEAN •
• Čistenie hrobov    • Obnova písma

• Čistenie zámkových dlažieb, betónových plôch,...
• Predaj čistiacej a impregnačnej chémie

AKCIA PLATNÁ PRI OBJEDNÁVKACH DO KONCA JÚNA
JEDNOHROB  90€  65€

     DVOJHROB  140€  95€
Obnova písma   1,20€  1€/ZNAK

Impregnácia a doprava ZDARMA
Záruka na znaky

0911 996 087   0949 651 250    info@cistenie-hrobov.sk    www.cistenie-hrobov.sk
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OČNÁ OPTIKA OC Opal-Sekčov

AKCIA!!!

tel: 0915 964 482   Dis. Jozefína Babejová

Pri príležitosti 1 výročia otvorenia našej 
optiky sme pre Vás pripravili akciu pri 

kúpe kompletných okuliarov,    
                  druhý pár skiel zadarmo

Platí aj pre  multifokálne sklá
Akcia platí do konca júna

AUTODOPRAVA

EXPRESNÉ MAĽOVANIE INTERIÉROV
0948 777 954, www.pomalujeme.sk

tel: 0918 140 111
www.stahovaniepresov.eu

skladovanie, balenie
montáž, vypratávanie
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SŤAHOVANIE
BYTOV DOMOV FIRIEM
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ČISTENIE
ODPADOV 

OPRAVY WC
A RADIÁTOROV

0905 262 932
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020911 150 447

Oprava zatekajúcich a poškodených
striech - fasád

Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu

Klampiarska - zváračšská výroba
Prístrešky, atiky, 
oplechovanie každého druhu
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LETÁKY
0905 719 145

INZERCIA

 

PRESOVSKO
SABINOVSKO

Monika Janovčíková     0905 719 145

Distribúcia:
distribucia.po@regionpress.sk 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

párny týždeň: Bzenov, Demjata, 
Fričovce, Chmeľov, Kapušany, Ken-
dice, Kokošovce, Ľubotice, Pušovce, 
Sedlice, Prešov, Veľký Šariš, Ďačov, 
Drienica, Jakubovany, Sabinov, Lipa-
ny, Brezovica, Kameniaca, Pečovská 
Nová Ves, Šarišské Michaľany   

nepárny týždeň: Drienov, Drienov-
ská Nová Ves, Dulova Ves, Fintice, 
Haniska, Hermanovce, Chminianska 
Nová Ves, Lada, Lemešany, Ličar-
tovce, Malý Šariš, Petrovany, Ruská 
Nová Ves, Sedlice, Široké, Tulčík, Víťaz, 
Vyšná Šebastová, Župčany, Prešov, 
Sabinov, Krivany, Ražňany, Šarišské 
Dravce, Rožkovany, Šarišské Sokolov-
ce, Torysa a Dubovica, Nižný Slavkov  

presovsko@regionpress.sk

Redakcia: Budovateľská 50 
PREŠOV

Sabinov

Prešov

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
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NR  54.170 Nitriansko
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PK  22.970 Pezinsko
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Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.
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de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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DISTRIBÚCIA (49.940 domácností)

Z vlastnej skúsenosti viem, že rie-
šenie zložitých životných situácií 
prináša so sebou mnoho ťažkostí. 
V každom prípade je však potrebné 
zachovať si chladnú hlavu a nepod-
liehať emóciám, pretože zvyčajne 
nič nie je také zlé, ako sa javí.

Častokrát si to, čo sa okolo nás 
deje, príliš pripúšťame k telu a prob-
lémy, ktoré nám prišli do cesty, berieme 
veľmi vážne. Postupne v nás narastá 
napätie, dostaví sa smútok, hnev a ne-
zriedka aj pocit bezmocnosti. Pri hľa-
daní riešení, ako sa vymaniť z ťažkostí, 
do ktorých sme sa z rozličných príčin 
dostali, sa potom zvykneme zacykliť a 
nevieme nájsť cestu von.

Niekedy veľmi pomôže, ak sa nám 
podarí získať od problému odstup a 
pozrieť sa naň z iného uhla. Práve vďa-
ka tomu môžeme získať inú perspektí-
vu a vidieť veci, ktoré nám boli doteraz 
skryté. Kdesi som čítala, že je tiež účin-
né, ak si predstavíme, že náš problém je 
v skutočnosti problémom niekoho iné-

ho, a my sa stávame len radcom, ktorý 
sa musí zamyslieť nad tým, ako dotyč-
nému pomôcť či poradiť. Aj vďaka ta-
kémuto prístupu môžeme objaviť rieše-
nia, ktoré nám napokon pomôžu sa zo 
spletitej situácie čo najlepšie vymotať.

Ak si napriek všetkému nevieme 
poradiť, skúsme sa obrátiť na nieko-
ho, komu dôverujeme. Nezaintereso-
vaná osoba môže mať na celú vec cel-
kom iný pohľad, nepodlieha emóciám, 
má iné životné skúsenosti, a tak môže 
vidieť aj iné možnosti a východiská.

Albert Einstein povedal, že 
„uprostred ťažkostí leží príležitosť“, 
a tak by sme možno problé-
my nemali vnímať len v 
negatívnom zmysle, ale 
tiež ako príležitosť pre-
hodnotiť svoj doterajší 
život a zároveň ako 
šancu urobiť čosi pre 
jeho zmenu k lepšie-
mu.

Pozrieť sa na veci s nadhľadom

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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v HOTOVOSTI0949 854 569
Kúpim GARÁŽ | Kúpim BYT
 v Prešove
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Vykupujeme meď, mosadz, bronz, hliník, piliny
z farebných kovov, olovo, cín, nerez, žalúzie,
hliníkové plechovky, papier

Nákup a predaj

PRESOV
Za Kalváriou 3

VÝHODNÉ CENY
pri väčšom

množstve
dohodou

tel: 0905 962 799, 0915 658 107
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Používame materiál nemeckej kvality

www.cisteniehrobovsaris.sk

Čistenie zámkovej dlažby a betónových plôch
Ponuka detských a urnových pomníkov 

0902 509 700

jednohrob
dvojhrob
maľba písma

60€
80€
0,80€/znak

Predaj a montáž svietnikov a váz

Vyčistenie
okolia hrobu,
impregnácia
a doprava

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 440€všetky dvere
SKLADOM

v ponuke aj
hladké dvere

a odtieň Wenge

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40 Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník) Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A, Otvorené: Po-Pia: 8-17
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20. júna 1976  
vo finále futbalových Majstrovstiev Európy v Belehrade zvíťazilo 
mužstvo Česko-Slovenska nad Nemeckom na pokutové kopy

Výročia a udalosti
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DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ

A HLINÍKOVÉ
OKNÁ

SERVIS A OPRAVA OKIEN

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY
- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK 
- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV 
- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE 
- GARÁŽOVÉ BRÁNY

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

PRINÁŠAME PRÍRODU
DO VAŠICH DOMOVOV

►DLAŽBA  ►NÁSTENNÉ HODINY  ►OBALY NA KVETINÁČE
►VÁZY, MISY A DÓZY ►PRODUKTY Z VČELIEHO VOSKU

CHRÁNENÁ DIELŇA
uv.disgarda.sk

+421 948 481 520
garaj.robert@disgarda.sk

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
ČISTENIE A ÚPRAVA POZEMKOV

•NÁKLADNÁ DOPRAVA
•DOVOZ SYPKÝCH MATERIÁLOV
•PRENÁJOM, PRISTAVENIE
   A VÝVOZ KONTAJNEROV

MINIBAGROM

CHMEĽOV
0904 338 894

typ bagra 2,7 t
na pásoch0911 430 606

SKLADNÍK - VODIČ VZV
- PICKER

ŽIVOTOPISY ZASIELAJTE NA E-MAIL:

martin.varga@sergio.sk    0905 558 033

DO NÁŠHO SKLADU
VO VEĽKOM ŠARIŠI

PRIJMEME SKLADNÍKOV,
VODIČOV VZV,

PICKEROV.

NAJLACNEJŠIE
VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU

AJA Prešov, s.r.o.
www.ajanabytok-presov.sk
aja.presov.sro@gmail.com

tel: 0910 366 966
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Nábytok AJA Prešov, s.r.o.
Priemyselné centrum - Šalgovik

Vstavané skrine    Šatníky
Kuchynské linky    Kancelársky nábytok

0902 685 259

66
-

info@uni-dach.sk   www.uni-dach.sk
055/674 90 74 po 1800 hod.

NOVÉ VZORY
LEPENIEK
ICOPAL 3D

VILLAS

Hydroizolácia a zateplenie plochých striech

OBNOVA                   STRIECH
bez odstránenia krytiny

eternitových a plechových
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Vzorková predajňa
Levočská 11, Prešov

... sme s vami v každom počasí.

tel: 051 7765 451
         0949 056 793
         0907 120 716

Po, Ut | 8:30-16:30  •  Str | 8:00-17:30  •  Št | zatvorené  •  Pia | 8:30-15:00

dason.sk

ŽALÚZIE  |  MARKÍZY
ROLETY

SIETE PROTI HMYZU
japonské zásteny, rolety látkové,

plissé, vertikálne žalúzie látka, drevo,
strings, žalúzie hliník, bambus, drevo

 Vonkajšie žalúzie až -30%

Vonkajšie rolety až -30%
Int. žalúzie IDS až -21%

JARNÁ AKCIA! Záručná doba

4 ROKY UŽ 23
ROKOV

NA TRHU

Akcia platí
do 24. 6. ´2022
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Michňák
Žalúzie

Duchnovičovo námestie 1, Prešov    michnakstefan@gmail.com
www.michnakzaluzie.sk    tel: 0948 283 110

ŽALÚZIE
MARKÍZY

LÁTKOVÉ ROLETY
GARÁŽOVÉ BRÁNY

BALKÓNOVÉ ROLETY
SIETE PROTI HMYZU
ROLETY DEŇ / NOC

VNÚTORNÉ
A VONKAJŠIE

PARAPETY
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0907 263 750  info@stroj-omietky.sk

VÁPENNOCEMENTOVÉ
STROJOVÉ OMIETKY
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PEKNÁ STRECHA

NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

PONÚKAM

0944 214 314
VÝKOPOVÉ PRÁCE
s traktor-bagrom. Prešov

info@topoknoslovakia.sk

Nájdete nás v novej
kancelárii a showroome:

KULL S.R.O. Kúpeľná 19

08501 Bardejov

0918 881 874
www.kull.sk

• OKNÁ DVERE

• GARÁŽOVÉ DVERE

• INTERIÉROVÉ DVERE

• ŽALÚZIE, ROLETY,
   SIETE

• PARAPETY

Rezervujte si objednávku v “STARÝCH CENÁCH” pred ďalším zdražovaním

Okná Vám vieme uskladniť a montovať neskôr - aj v jari

NOVOSTAVBY + REKONŠTRUKCIE

• plast, hliník
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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LETÁKY
0905 719 145

Existuje veľa odrôd jahôd, ktorých 
väčšina rastie v oblastiach mierne-
ho pásma a líšia sa chuťou, veľkos-
ťou i obdobím plodenia. Dozrievajú 
podľa odrody od neskorej jari až do 
začiatku jesene alebo až po výskyt 
prvých mrazov.

Podľa MUDr.Šrankovej z Poradne 
zdravia Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva Bratislava, majú jaho-
dy nižší glykemický index ako mnoho 
iných druhov ovocia a sú vhodné aj 
pre diabetikov. Keďže obsahujú veľké 
množstvo vody (90%) a minimum ka-
lórií, dokážu rýchlo zasýtiť a navyše aj 
odvodniť naše telo. Povzbudzujú zdra-
vé trávenie, keďže sú bohaté na vlákni-
nu, ktorá pomáha udržiavať pravidelné 
pohyby čriev a tým aj osožia pri chud-
nutí. Jahody sú bohaté na množstvo ži-
vín: obsahujú najmä vitamíny skupiny 
B a vitamín C, ktorého obsah je porov-
nateľný s obsahom v citrusových plo-
doch a obsahujú aj veľa minerálov ako 
napríklad draslík a mangán. „Jahody 
sú i bohatým zdrojom polyfenolových 
rastlinných farbív, ktoré zabezpečujú 
ich červenú farbu a majú i antioxidač-
ný účinok“, hovorí odborníčka. Konzu-
movať možno nielen plody jahôd, ale v 
prípade lesných jahôd aj listy, z ktorých 
si môžeme pripraviť výborný čaj.

Skladovanie jahôd
Jahody sú citlivé na spôsob skla-

dovania a rýchlo podliehajú skaze. 
Najlepšie je ich skladovať neumyté 
v chladničke, kde vydržia 3 až 5 dní. 
Umývať jahody odporúčajú odborníci 
až tesne pred ich konzumáciou, pretože 
dlhším namáčaním vo vode sa rýchlej-
šie pokazia. Dlhšie skladovanie je mož-
né napríklad v mrazničke, kde vydržia 
aj niekoľko mesiacov.

Náš tip: Jahody je najlepšie konzu-
movať čerstvé, napríklad v ovocných či 
zeleninových šalátoch, alebo rôznych 
nápojoch, pretože pri tepelnej úprave 
dochádza k stratám mnohých cenných 
živín.

Pozor: pri konzumácii jahôd je veľmi 
dôležité dať si pozor na možnú alergiu, 
ktorá je pomerne bežná najmä u ma-
lých detí.

Informácie poskytol 
Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Bratislava

Doprajte si jahody, sú veľmi zdravé

» ren
zdroj foto congerdesign pixabay
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• Laminátové podlahy • Vinylové podlahy 
• Koberce • Záclony • Závesy • Tapety

9,99€ 4,79€

7,49€
kus

12,99€

Laminátové 
podlahy

Metrážne
koberce

Kusové
koberce PVC

169€

13
 12

2 
02

57
Kuchyne

Predajňu DIEGO a Kuchyne DALNO
nájdete na ulici Sabinovská 68 Prešov

Kontakt DIEGO: 0905 063 303    Kontakt DALNO: 0905 192 845
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»Kúpim SIMSON aj 
nepojazdny nekompletný 
ponúknite.0949505827

» Kupim KRALICIE KOZE 
0905350531

» Nový celo odpružený 
bicykel 0915953729

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

01 AUTO-MOTO / predaj        

11 HOBBY A ŠPORT   

Chcete si
podať
inzerát?

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie 
inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vy-
účtuje váš mobilný operátor. Cena je 
0,60 € s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozor-
nenie! Služba nefunguje u operáto-
rov O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týž-
dňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, 
v koľkých týždňoch chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v 
ľubovoľných iných našich novinách, 
PO zameňte za skratku novín, ktorú 
nájdete na zadnej strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Občianska
riadková
inzercia

LETÁKY
0905 719 145

VÝKUPIME OD VÁS 

SÉRIOVO VYROBENÝ

SERIÓZNE JEDNANIE
V3S -ku

TRAKTOR ZETOR

JAWA - CZ

0908 053 657
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Gril máte na sezónu nachystaný a 
chcete sa pustiť do prípravy chut-
ných špecialít? Pamätajte nie len na 
výber vhodných surovín, ale aj na 
zdravie vašej rodiny.

Nepodceňte výber 
a prípravu surovín

Na grilovanie sa hodí hovädzie ste-
hno, bravčová krkovička či panenka, 
kuracie prsia bez kože, kuracie krídel-
ká ale aj vykostené kuracie stehná. Z 
rýb siahnite po čerstvom lososovi ale-
bo tuniakovi. Zo zeleniny sa osvedčila 
cuketa, baklažán, kukurica, paprika 
aj paradajky. Svoje miesto na grile si 
však získava aj ovocie. Výborne sa ho-
dia broskyne či slivky. Všetky suroviny 
je vhodné pred grilovaním marinovať. 
Pokrmy tak získajú na chuti.

Náš tip: Suroviny pripravené na 
grilovanie vyberte z chladničky dve 
hodiny pred grilovaním, aby dosiahli 
izbovú teplotu. Po tom, ako mäso vybe-
riete z grilu, nechajte ho ešte pár minút 
uložené na teplom mieste, až potom ho 
krájajte a podávajte.

Myslite aj na svoje zdravie
Ak grilujete na príliš silnom ohni 

a dyme, vznikajú pri príprave vašich 

pokrmov zdraviu škodlivé látky. Ak po-
zorujete na jedle príliš tmavé a spálené 
časti, rozhodne ich pred konzumáciou 
z pokrmov odstráňte.

Náš tip: Vyhnúť sa horiacemu tuku 
môžete aj tak, že budete pri grilovaní 
používať na to určené perforované mis-
ky. Oceníte ich aj pri príprave mäkších 
druhov zeleniny, ktorá by sa inak moh-
la pripaľovať.

Nezabúdajte!
Na gril neukladajte surové mäso 

vedľa toho, ktoré už prešlo tepelnou 
úpravou. To platí aj v prípade pracovnej 
dosky či používaného náradia. Vyčleň-
te si zvlášť náradie na surové a osobitne 
na už hotové mäso.

Ako na zdravé grilovanie

» ren
zdroj foto moerschy pixabay

19. júna 1946
Edvard Beneš bol jednomyseľne zvolený 
za prezidenta ČSR

Výročia a udalosti
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Ponuka
práce

Prijmeme 
skladníkov s VZV

do automobil. výroby
na TPP v Malom Šariši

Práca na zmeny. 
Mzda 904€ /brutto

+ odmeny a príplatky.
Stravné lístky

4,50 €/kus/deň.

e-mail: presov@mahax.sk

Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o.

Prijmeme na dlhodobú spoluprácu

DO NEMECKA

+

2500 - 3000€
ELEKTRIKÁR A POMOCNÝ ELEKTRIKÁR

STAVBÁR
POKRÝVAČ PLOCHÝCH STRIECH
VODÁR/KÚRENÁR/INŠTALATÉR

Hľadáme
pracovníkov na vedúce

pozície v oblasti stavebníctva.
Nemecký jazyk podmienka

Nástup ihneď

+421 944 016 775 85
_0
0
20

www.pizzamarchello.sk (vo dvore)
osobný odber + donáška
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V súvislosti s dopravnými nehoda-
mi na diaľnici, upozorňuje polícia 
vodičov, aby pri nehodách neriešili 
rozbité autá a dostali sa čo najskôr 
do bezpečia, mimo diaľnicu.

Čo teda v žiadnom 
prípade nerobiť?

- zostať po nehode v aute
- vystupovať do strany prichádzajúcich 
vozidiel
- postaviť sa pred alebo za auto a čakať 
tam na pomoc
- pohybovať sa voľne po diaľnici
- regulovať dopravu na diaľnici
- postaviť sa tesne za zvodidlá
- opravovať poruchu na mieste

Myslite na bezpečnosť posádky!
- dajte si reflexné vesty
- vystúpte cez pravé dvere vozidla
- choďte do bezpečia, mimo vozovku, 
najlepšie v dostatočnej vzdialenosti za 
zvodidlá

- z bezpečného miesta privolajte pomoc 
na čísle 158 a prípadne kontaktujte bez-
platnú nonstop linka SOS CENTRUM 
0800 100 007
- pokiaľ to situácia dovoľuje, nezabud-
nite na vozovku umiestniť výstražný 
trojuholník. Umiestnite ho v dostatoč-
nej vzdialenosti od vášho vozidla.

Informácie poskytlo 
Krajské riaditeľstvo policajného 

zboru v Trnave

Zostať po nehode na diaľnici 
je obrovské riziko

» ren
zdroj foto Mizianitka pixabay
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Prešove

0948 219 522 •  radovan.gubany@guarding.sk

Mzda: 3,713 €/h. brutto
Nástup ihneď. POS nutný!

NATIERAČSTVO
MALIARSTVO 

NÁTERY 
STRIECH

OPRAVA 
KOMÍNOV

mobil: 

0940 973 777
Za prijateľnú 

cenu
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A-Z Panel Service s.r.o.         0948 745 475
www.alzabradlia.sk      info@alzabradlia.sk
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PREPICHY
        POD CESTY
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ODCHOD: Smer Chorvátsko s odjazdom vždy v piatok večer

NÁVRAT: Smer Slovensko s odjazdom v sobotu

Bardejov - Prešov - Košice > BAŠKA VODA > BAŠKO POLJE > MAKARSKA >  TUČEPI

TUČEPI > MAKARSKA > BAŠKO POLJE  > BAŠKA VODA > Košice > Prešov > Bardejov

Práca pre
MUŽOV, ŽENY a PÁRY  
s ubytovaním

0915 971 823 - 0918 723 654

ČESKA REPUBLIKA I NEMECKO
Prácu už hľadať nemusíš, s nami
pracuješ už zajtra.
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19. júna 1946
Edvard Beneš bol jednomyseľne zvolený 
za prezidenta ČSR

Výročia a udalosti

INZERÁT,
PREDÁVA

0905 719 145
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJOBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHYa ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY
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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 ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 

  5500%%
až do

63
-3
0

21. júna 1990
bolo založené Slovenské hemofilické zdru-
ženie

Výročia a udalosti LETÁKY
0905 719 145
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Patríte k tým, čo radi leňošia na 
pláži a užívajú si slnečné lúče a kú-
panie sa v mori? Toto všetko Senegal 
ponúka na nádherných piesočnatých 
plážach. Ale ak patríte k tým, čo chcú 
vidieť „kus sveta“ aj za múrmi hote-
lových rezortov, tak by ste mali určite 
zamieriť do Senegalu. Vďaka cestov-
nej kancelárii Hydrotour môžete za-
žiť tradičný senegalský život či safari 
na vlastnej koži, prežiť noc v púšti,  
okúpať sa v ružovom jazere a zároveň 
spoznať aj kus senegalskej histórie.

Najzápadnejší bod kontinentálnej 
Afriky sa nachádza v hlavnom meste  
Dakar.  Atmosféru umeleckého mesta 
dotvára množstvo farieb, tradičné ode-
vy tu hrdo nosia ženy aj niektorí muži.                    
Ak sa rozhodnete vydať na tradičný 
africký trh, budete svedkami nielen 
toho, ako hrdo nosia Senegalčania 
svoje farebné odevy, ale zažijete natu-
rálnu atmosféru nákupov.  Zeleninu, 
ovocie,  bylinky, ryby, ale aj talizmany, 
suveníry, látky či dokonca zvieratá – to 
všetko tu miestni aj turisti nakupujú.                       
A ak chcete nakupovať, nezabudnite         
na zjednávanie. 

Gorée, Ružové jazero, Rallye Da-
kar - Po panoramatickej jazde Dakarom 
nasadnite na loď a plavte sa na malebný 
ostrov Gorée, ktorý je zaradený medzi 
pamiatky svetového kultúrneho dedič-
stva UNESCO.  Ostrov je spomienkou 
na časy, keď z Afriky vyvážali milióny 
otrokov, pozrite si koloniálny dom, kde 
pripravovali otrokov na dlhú plavbu do 
Ameriky.  Ďalšou zastávkou  je Ružové 
jazero Retba, ktoré je dokonca slanšie 
ako Mŕtve more. Kedysi práve tu kon-
čila legendárna Rally Paríž Dakar.  Ru-
žové sfarbenie jazera má na svedomí 
baktéria Dunaliella salina, ktorá vďaka 
slnečným lúčom produkuje ružový pig-
ment. Apropos, takú malú Rallye Dakar 
tu môžete zažiť aj Vy, jazda po dunách  
v džípe je priam adrenalínovým osvie-
žením výletu. 

Safari a levy zblízka -  Koho by ne-
lákalo vidieť divé šelmy zblízka v ich 
prirodzenom prostredí. Toto Vám ponú-
ka návšteva levej rezervácie. V džípoch 
chránených klietkou sa budete levom 
pozerať priamo do očí.  A jazda po prí-
rodnej rezervácii Bandia Vám umožní 
vidieť zblízka ďalšie africké zvieratá 
-   žirafy, antilopy, pštrosy, nosorožce či 
veselé opice a tiež krokodíly. 

Navštíve aj Fadiouth – jedinečný 
ostrov postavený z mušlí. Že neveríte? 
Prechádzka po ostrove Vás o tom pre-
svedčí, mušle sú všade, po mušliach 
kráčate, z mušlí sú dekorácie. A opäť 
sú tu milí ľudia a ich terranga – teda 
senegalská pohostinnosť.  A nezabud-
nuteľný zážitok budete mať aj po tom, 
čo strávite jednu noc v púšti Lompoul. 
Dvojdňový výlet, počas ktorého sa aj 
povozíte na ťavách a zažijete tradičnú 
púštnu večeru pri ohni. Už sme Vás in-

špirovali? Tak neváhajte a rezervujte si 
svoj senegalský pobyt v CK Hydrotour 
ešte dnes.

Senegal ponúka nezabudnuteľné zážitky

» text a foto ZK
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SpánkovéCentrum
REM

Spánkové centrum 
v Košiciach

+ možnosť zakúpiť 
darčekový poukaz 
na polysomnografické 
vyšetrenie (PSG)

Liečba nespavosti, 
chrápania 
a spánkového apnoe 
bez čakania 

Kde nás nájdete:
Gemerská 2068/3

Košice
mestská časť 

Juh 040 11

www.screm.sk

Informácie a objednávky:
0904 994 148

info@screm.sk

BEN_2022-0029_11_Kampan_TK_EASY_SK_Inzerce_207x137mm_04AK.indd   15 15.06.2022   11:42
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
• máme ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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0944 113 140

AKCIA
DO 30. JÚNA

2022
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Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

Môj Stannah,
moja sloboda

Stannah je lídrom na svetovom trhu so schodiskovými výťahmi.

MYL1

24/7
Servis na
Slovensku

5-ročná záruka so servisom v cene - jedinečná na trhu!
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
kdekoľvek v krajine.

Táto ponuka platí do 15/07/2022. Nekumuluje sa s inými zľavami a ponukami

AK UVEDIETE 
TENTO ČASOPIS,
ZÍSKATE
10 % ZĽAVU0800 162 162

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

Zavolajte zadarmo
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