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0903 594 868

JOŽOVCI
• sťahovanie • likvidácie
• výnos • prenos nábytku

 ZŤP, dôch. -10%  
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ŠTARTUJEME KRÁĽOVSKY V KRÁĽOVSKOM ÚDOLÍ

KURZY BRIDŽU
PRE SENIOROV aj začínajúcich

HOTEL **** SOREA REGIA
Kráľovské údolie 6, Bratislava

tel. +421 2 3211 2870, www.sorea.sk/regia 

7.7.2022 - 14.00 - 17.00 hod. a každý ďalší pondelok v júli

HĽADÁ KUCHÁROV
STABILNÁ PRÁCA AJ V ČASE KRÍZY A LOCKDOWNOV

STAŇTE SA SÚČASŤOU PROFESIONÁLNEHO TÍMU
KUCHÁROV A ZARÁBAJTE 1200 € PLUS 13. A 14. PLAT

- Možnosť zárobku 1200 € netto
- 13. a 14. plat + nadčasy
- Nástupný bonus 900 €
- Príspevok na ubytovanie 100 €
- Príspevok na dopravu do 50 €
- Samozrejmosť je strava a pitný režim
- Kompletné pracovné oblečenie a obuv
- Zamestnanecká karta na zľavy vo všetkých

Medusa prevádzkach, Multisport karta
- Zázemie najväčšej gastronomickej spoločnosti

na slovenskom trhu
- Školenia, profesionálny rozvoj v rámci 

unikátneho projektu Medusa Academy

Práca v Devínskej Novej Vsi
tel.č.:  +421 901 902 313
e-mail: vw.personalne1@medusaservices.sk
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

Bratislava (Billa)

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,80 €/h. netto 
Nástup ihneď.
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

tel.: 0949 85 11 10
www.tepovaniekm.sk

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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MALIARSKE PRÁCE

BENÁTSKE STIERKY
0905 83 83 97
slavo.novota@gmail.com

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0907 702 195

0905 719 134

0905 799 782
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Eva Horáková   0907 702 195
Silvia Urbanovská   0905 799 782

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

Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlo-
va Ves, Dúbravka, Lamač, Petr-
žalka, Devínska Nová Ves, Devín, 
Horský park, Záhorská Bystrica, 
Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba, 
Kramáre

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia: Martinčekova 17 
BRATISLAVA

INZERCIA

BRATISLAVSKO
západ

DISTRIBÚCIA (106.540 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    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
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KE  92.130 Košicko
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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 
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REMESELNÍCI
» Maľovky–stierky–obkla-
dy–omietky aj menšie prá-
ce 0940 384 665

REKONŠTRUKCIE

SLUŽBY
» KOSENIE ZÁHRAD 0919 177 337

UPRATOVANIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

ELEKTROINŠTALÁCIE

VODA - KÚRENIE – PLYN
» Vodoinštalatér 0904 307 824
» www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127

SŤAHOVANIE, PREPRAVA

PREPRAVA

OKNÁ

PARKETY

MAĽBY - STIERKY – NÁTERY
» Náter dverí, okien 0905 
621 229
» Maľby, podlahy 0915 462 513

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA SPORÁKOV

OPRAVA  PRAČIEK
» MAX–NONSTOP VŠETKY 
TYPY PRÁČOK 02/63 83 02 51, 
0903 971 472, 0918 741 618

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO
» TV Servis u Vás 62 41 08 
07, 0905 846 710

OPRAVA  PÍSACÍCH STROJOV

OPRAVA  ŠIJACÍCH STROJOV
» Prídem k Vám 0910 363 
014

OPRAVA PC

Komerčná
riadková
inzercia

REMESELNÍCI

SLUŽBY

KLIMATIZÁCIE

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

KRTKOVANIE

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA PC

OPRAVA  PÍSACÍCH STROJOV

REKONŠTRUKCIE

UPRATOVANIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

ELEKTROINŠTALÁCIE

VODA - KÚRENIE – PLYN

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

PARKETY

OKNÁ

PREPRAVA

SŤAHOVANIE, PREPRAVA

OPRAVA SPORÁKOV

OPRAVA PRÁČIEK

NEHNUTEĽNOSTI

PÔŽIČKY

ZVIERATÁ

OZNAM

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

DOVOLENKA

PREDÁM

OPATROVANIE

AUTO-MOTO / predaj 1

AUTO-MOTO / iné 2

BYTY / predaj 3 

BYTY / prenájom 4
» Prenajmem 1 izbový byt 
v Dúbravke, cena aj s ener-
giami 450 €. Tel.: 0908 880 
728
» Dám do prenájmu 3 izb. 
byt, komplet zariadený, 3 
balkóny, BA3 - Mikovíniho. 
Tel.: 0903 027 081

DOMY / predaj 5 

POZEMKY / predaj 6

REALITY / iné 7
» Kúpim byt v  Bratislave 
a okolí 0903 461 817
» Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507

STAVBA 8
» Kúpim haki lešenie.tel 
0908 532 682

DOMÁCNOSŤ 9

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

HOBBY A ŠPORT 11

DEŤOM 12

ROZNE / PREDAJ 13

ROZNE / INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNAMKA 16

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RP medzera BZ me-
dzera 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 operátorov O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, BZ zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete v tiráži 
na strane 2. Službu PlatbaMo-
bilom.sk technicky zabezpeču-
je ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

Predstavte si dokonalý večer pri 
krásnej a emotívnej hudbe v oko-
lí prírody a čarovného prostredia. 
Spevák Juraj ,,Ďuri“ Hnilica Vás 
prenesie pomocou svojej hudby do 
magickej krajiny.

 
Slovenský pesničkár a skladateľ            

s prívlastkom „večný optimista“ Juraj 
Hnilica pôsobí na hudobnej scéne už 
cez 20 rokov. Sám o sebe tvrdí: „Mu-
zika je mojím poslaním a najviac si 
cením, keď prostredníctvom nej mô-
žem tešiť ľudí a šíriť do sveta pozitív-
ne naladenie.“

Spoločne s hosťami sa tešia, ako        
si spolu užite bezprostredný zážitok             
a spontánnosť, ktorá je na jeho koncer-
toch viac ako samozrejmosťou.

Hostia ako Mirka Slančíková Miške-
chová a Kaczi, ktorých hudobná tvorba 
je krásnym zážitom sa postarujú a ne-
zabudnuteľnú atmosféru. Spolu s nimi 
sa na pódiu objaví aj autor a poet Ján 
Marton, ktorého tvorba pohne s každou 

emóciou. Krásne a dokonalé stretnutie 
ľudí, ktorý milujú umenie a život. 

Pozývame Vás na magický 
koncert v Martine 22.7.

Prídite si spolu s nami užiť krásny ve-
čer v nezabudnuteľnej atmosére krásnej 
huby v podaní slovenských autorov. 

Jedinečný hudobný a umelecký 
zážitok v podaní hudby a poézie. 
Presunte sa spolu s nami do krásnej 
atmosféry a prídite podporiť Slovenskú 
tvorbu, ktorá si to jednoznačne zaslúži. 
Čaro hudby si Vás jednoznačne zís-
ka.

Tešíme sa na Vás.

Lístky sú v predaji 
na durikes.sk

autor: 
Diana Kotesová

Čarokrásny koncert v Martine 
s Jurajom Hnilicom

Aj vy sa niekedy sami seba pýtate, či 
ste dobrým človekom? Je pre vás ťaž-
ké dať si na túto otázku jednoznačnú 
odpoveď? Zamýšľate sa nad tým, čo 
vlastne definuje dobrého človeka, 
podľa čoho ho môžeme rozpoznať?

Hoci všetci nazeráme na túto otáz-
ku inou optikou, väčšina z nás sa asi 
zhodne na tom, že dobrý človek je ten, 
kto je v prípade potreby ochotný podať 
pomocnú ruku, myslí nie len na seba, 
ale aj na ostatných, nie je pomstych-
tivý, neporovnáva sa s inými, neoho-
vára, nezávidí, neubližuje slovom ani 
skutkom, nezraňuje, nehodnotí iných 
a ani ich nesúdi, nepovyšuje sa nad 
ostatných. Naopak, má úctu k ľuďom, 
správa sa k nim slušne, úctivo a s reš-
pektom, je tolerantný, priateľský, vľúd-
ny, láskavý, dobrosrdečný, vždy hrá 
fér, dokáže odpúšťať, vie byť vďačný 
aj za málo, pochváliť iných, je prajný a 
čestný. Vie iným poradiť, zastať sa slab-
šieho, je úprimný, jeho slová a činy sú 
v súlade.

Nik z nás nie je dokonalý, o tom 
niet pochýb, a ani by nebolo dobré o do-
konalosť usilovať, to však neznamená, 
že by sme sa mali prestať snažiť na sebe 
pracovať. Ak sa skutočne túžime stať 
lepšou verziou samých seba, najskôr 
si musíme povedať, kým by sme chceli 
vlastne byť a zadefinovať si, na ktorých 
dôležitých aspektoch svojho ja chceme 
popracovať. Aj uvedomenie si vlast-
ných nedostatkov nám môže pomôcť 
vykročiť na cestu za svojím lepším ja. 
Je k tomu však rozhodne potrebná po-
riadna dávka odhodlania, vytrvalosti, 
sebazaprenia a trpezlivosti.

Lepším človekom sa 
isto nik z nás nestane zo 
dňa na deň a pravdepo-
dobne nás čaká beh na 
dlhú trať, ale ako už 
kedysi povedal LAO-
-C :́ „Aj cesta dlhá ti-
síc míľ sa musí začať 
prvým krokom.“

Byť lepším človekom

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

Bratislava, LIDL Svornosti

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,80 €/h. netto 
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

Bratislava, Pekná cesta (Lidl)

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4 €/h. netto 
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 

v Záhorskej Bystrici (s ubytovaním)

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Mzda: 4,00€/h. netto
POS NUTNÝ! Nástup ihneď.
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PRIJME IHNEĎ

Požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci 

• vyučenie v odbore výhodou, nie podmienkou 

Bližšie informácie: 

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

Mzda vrátane príplatkov do 200 € a základnej zložky mzdy od 580 € - 900 €

Mzda:           od 950 € - 1 550 €

Benefity:    13. a 14. mzda

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

•  TLAČIAROV

•  ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne

•  NASTAVOVAČOV orezových liniek

•  KNIHÁROV - zoraďovačov, rezačov

•  MECHANIKOV polygrafických strojov

•  ELEKTRO
•

NIKA, ELEKTRIKÁRA

•
   

pozície robotníkov a knihárov sú vhodné aj pre ženy

Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

EXPEDIENTA
SKLADOVÉHO ÚČTOVNÍKA VÝROBY
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Dunaj preteká 10 krajinami a štyrmi 
hlavnými mestami: Viedeň, Bratislava, 
Budapešť, Belehrad. S dĺžkou vyše 2800 
kilometrov je druhou najdlhšou európ-
skou riekou - po Volge. Medzinárodná 
komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR) 
vyhlásila v roku 2004 Medzinárodný 
deň Dunaja, ktorý rieka oslávila pred 
pár dňami.

Svetový fond na ochranu príro-
dy (WWF) Slovensko zaradil Dunaj 
medzi desať najohrozenejších tokov 
sveta. Spolu s partnermi pripravuje na 
rieke Dunaj v Bratislave projekty ožive-
nia starých riečnych ramien. Cieľom je 
obnova biodiverzity v mestskej krajine, 
ale aj zmierňovanie dopadov zmeny klí-
my. Ide im o to, aby ľudia v meste žili opäť 
v kontakte s riekou a poznali jej hodnoty. 
„Väčšina veľkých riek sveta bola uprave-
ná s cieľom získať novú pôdu pre rozvoj 
miest či poľnohospodárstva a chrániť 
mestá pred povodňami. Ľudské zásahy 
tak aj na Dunaji spôsobili výrazné zmen-
šenie jeho záplavového územia. Spolu s 
rastúcim vplyvom zmeny klímy povodie 
Dunaja stále viac trpí suchom a paradox-
ne, je zároveň ohrozené extrémnymi po-
vodňami. Obnova riečnych ramien tam, 
kde je to bezpečné, pomáha zmierniť 
povodňové vlny a chrániť sídla, pretože 
umožňuje rieke rozliať sa vo svojej niek-
dajšej nive. Aj v mestskom prostredí tak 
vznikajú ostrovy biodiverzity, ktoré v ho-
rúcich dňoch vytvárajú príjemne prostre-
die pre ľudí. WWF Slovensko pripravuje 
takéto projekty prospešné pre prírodu aj 
pre ľudí,“ hovorí Miroslava Plassmann, 
riaditeľka WWF Slovensko. 

V Bratislave WWF Slovensko pri-

pravuje obnovu starých ramien Du-
naja - Ovsištského a Biskupického, 
ktoré po reguláciách nie sú prietočné, 
čo spôsobuje, že niekdajšia niva a lužné 
lesy trpia suchom. „Dunaj kedysi nebol 
sústredený do jedného hlavného koryta, 
ako to dnes mnoho ľudí vníma, ale sa 
rozlieval do viacerých korýt, medzi ktoré 
patrilo istý čas aj Biskupické rameno. To 
bývalo v minulosti mohutnejšie, no regu-
láciami stratilo spojenie s hlavným tokom 
Dunaja. Biskupické rameno so systémom 
ďalších naň napojených, no zaniknutých 
ramien, siaha od Podunajských Biskupíc 
po Hamuliakovo. Jeho obnova by prospe-
la tunajším lužným lesom, najmä takzva-
ným mäkkým, teda vŕbovo-topoľovým, 
ktoré rastú iba v tesnej blízkosti vôd. Tieto 
lesy sa z našej prírody strácajú spolu so ži-
vými, dynamickými riekami,“ hovorí ex-
pertka WWF Slovensko Šárka Horáčková.

Biskupické rameno je súčasťou 
územia európskeho významu Biskupic-
ké luhy a Chránenej krajinnej oblasti 
(CHKO) Dunajské luhy. Obteká prírodnú 
rezerváciu Ostrov Kopáč, ktorá je vý-
znamným hniezdiskom vodných vtákov 
a okrem lužných lesov sú tu predmetom 
ochrany dunajské stepi.

Dunaj oslávil svoj medzinárodný deň

» ren
Dunaj. zdroj foto WWF Slovensko, 

autor foto Miro Očadlík
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Komfortné dvere
do každej vane
Montáž dverí do každej vane 
komfortne, iba za 8 hodín, bez 
búrania.

www.dveredovane.sk
0950 593 026
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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

11. júla 1776
kapitán James Cook začal svoju tretiu vý-
pravu.

Výročia a udalosti

10. júla 1940  
začiatok bitky o Britániu – Luftwaffe začala útočiť na britské konvoje 
v prielive La Manche

Výročia a udalosti 12. júla 1260  
odohrala sa Bitka pri Kressenbrunne medzi českým a uhorským vojskom (dnešný 
Groißenbrunn), v ktorej Přemysl Otakar II. porazil uhorského kráľa Bela IV.

Výročia a udalosti
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 

9
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- renovácia dveri
- kľučky, zámky, sklo 
- nové dvere a zárubne
- renovácia vstavaných skriň

obhliadky:  0905 605 934 
prevádzka: 0948 288 791
Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava, 

renovacia@renovacia-dveri.eu
www.renovacia-dveri.eu

NAŠE SLUŽBY PRE VÁS:

Zvykli ste si už rýchlym pohľadom 
opáčiť, či plastová fľaša alebo ple-
chovka nesie symbol zálohovania? 
Ak máte malé deti, možno sa aj u vás 
z hľadania „zetiek“ stali rodinné 
preteky. Viete však, ako sa účinok 
zálohovania môže zdvojnásobiť? 
Môžete zrecyklovať túto myšlienku:

André Silvestre má 64 rokov a žije 
v meste Caçapava v brazílskom štáte 
São Paulo. Raz stretol pána Antônia, 
ktorý už prekročil osemdesiatku. Na-
priek tomu denne nachodil takmer 10 
kilometrov, zbieral plastové fľaše a ple-
chovky a následne ich predával na úče-
ly recyklácie. Tak si po malých troškách 
zarábal na živobytie. André sa rozhodol 
starému pánovi pomáhať. Prevzal nie-
koľko kilometrov Antôniovej trasy, aby 
mu uľahčil prácu a nazbieral viac vrat-
ných fliaš či plechoviek.

Po Antôniovej smrti André so 
svojimi pochôdzkami neprestal. 
Naopak – myšlienku pomáhať pros-
tredníctvom zálohovaného materiálu 
„zrecykloval“ a svoj pohľad rozšíril po-
nad svoje okolie. V televízii totiž videl 
reportáž o práci nadácie ACN – Pomoc 
trpiacej Cirkvi, ktorá pomáha núdz-
nym a trpiacim na celom svete. André 
spomína: „V tej chvíli som si uvedomil, 
že nadácia ACN má dosah na chudob-
ných ‚Antôniov‘ po celom svete a že s 
peniazmi utŕženými za fľaše a plechov-
ky by som cez ACN dokázal viac, ako by 

som kedy mohol urobiť sám.“
André odvtedy posiela peniaze 

za vratný materiál nadácii ACN ako 
dary určené na podporu núdznych. Zá-
roveň pomáha aj našej planéte – čistí 
totiž čoraz väčšiu plochu svojho mes-
ta od povaľujúcich sa plastov a kovov, 
keďže začal chodievať na bicykli aj do 
vzdialenejších štvrtí. Každé ráno už od 
pol šiestej brázdi ulice a zbiera PET fľa-
še a plechovky.

Ďalšie znásobenie nenechalo 
na seba dlho čakať. Keď sa Andrého 
štedrosť stala známou v okolí, mnohé 
domácnosti začali separovať obalo-
vý materiál, aby ho potom predali a 
premenili na finančnú pomoc ľuďom, 
ktorí to potrebujú. Andrého myšlienku 
takto „recykluje“ čoraz viac obyvateľov 
Caçapavy. 

Ponúkame túto inšpiráciu aj vám. 
Zrecyklujete Andrého nápad?

Viac o pomoci ACN núdznym nájdete 
na www.acnslovensko.sk.

Takto zálohovaním pomôžete dvakrát

» ACN
zdroj foto ACN

9. júla 1968  
v Bratislave uskutočnili prvú transplantáciu srdca v strednej Európe a v 
poradí 24. na svete (päťdesiatštyriročná pacientka krátko po operácii zomrela)

Výročia a udalosti
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MALOTRAKTOR,

AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,

mulčovač
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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 3
2
-0
0
3
2

0944 113 140
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