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Editorial
Všimli ste si úplne správne! Magazín Cafe news prešiel výraznými zmenami, ktoré sme urobili
pre vás, našich čitateľov, a to po obsahovej, aj po grafickej stránke. Chceme totiž, aby ste mali
s nami a našimi článkami čo najväčšiu pohodu pri kávičke či čaji a zároveň, aby ste si niektoré
z pútavých informácii so sebou aj odniesli. Okrem klasických zaužívaných rubrík ako rozhovory, zdravie či móda sme pridali aj úplne nové rubriky o cestovaní, zaujímavosti zo zákulisia
o filmoch, seriáloch či hercoch, ale aj rubriku pre mužov, ktorí milujú kone (tie pod kapotou)
priam beštiálne rýchleho auta.
Každý mesiac sa môžete tešiť na známu osobnosť, ktorú vyspovedáme zľava aj sprava,
zaujímavé rozhovory s medicínskymi odborníkmi či články o zdraví a zdravom životnom štýle
a plánujeme sa „zakusnúť“ aj do profilov mladých usilovných a úspešných start-upistov. Pozrieme sa aj na tie najkrajšie kúty Slovenska a každý mesiac vyberieme niektorú z krásnych
destinácii po svete. Myslíme, že náš nový Cafe news si veľmi rýchlo obľúbite 
A pozor! Nezabudnite na Deň matiek v nedeľu 14. mája, šup šup kúpiť kyticu, a pozvať
mamičky na kávičku a dezert, veď oni si to zaslúžia najviac. A samozrejme, Cafe news do ruky!
Pekný máj plný lásky praje

Jana Kadlečíková
redaktorka

www.cafenews.sk
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INZERCIA

Príjemné bývanie v neďalekom Rakúsku
Hľadáte nové bývanie a máte strach prekročiť hranice? Buďte pokojní, obavy sú zbytočné!
Hľadanie budúceho domova pre mladých ľudí či rodiny s deťmi je jedným
z najdôležitejších krokov v živote. Priestor, na ktorý sa rozhodnete „kývnuť“,
je vo väčšine prípadov rozhodnutie na celý život. Základným princípom pri
hľadaní domova je samozrejme, aby sa v danej lokalite človek cítil príjemne. Rozhodnutie nepochybne ovplyvňuje aj cena a dopravná dostupnosť.
Jednou z ideálnych možností, ktorá vám zaručí príjemné bývanie na úrovni je kúpa nehnuteľnosti v susednom Rakúsku. Máte obavy z papierovačiek,
rečovej bariéry, diaľky alebo dlhých kolón? Váš pocit je zbytočný, je to jednoduchšie, ako si myslíte.

Žijeme v dobe neuveriteľného množstva možností, na mysli máme internacionálne možnosti cestovania, nákupov, výletov,
gastronómie, komunikácie s celým svetom cez internet, ale aj
možnosti bývania v meste alebo
na vidieku v susedných krajinách.
Najmä mladí ľudia v produktívnom veku či rodiny s deťmi
stále častejšie vyhľadávajú ponuky súvisiace s bývaním mimo
Slovenska. Veľa z nich už tento krok urobilo a dnes by už nikde inde bývať
nechceli. Pýtate sa o akej oblasti je reč? Predsa o susednom Rakúsku. Výhodná poloha blízko od Bratislavy, ale aj od Viedne, či Parndorfu zaručuje pocit, že aj keď sa nachádzate v inej krajine, stále ste blízko Slovenska.
Napríklad lokalita Wolfsthal, ktorá sa nachádza iba 5 km od hraníc do Bratislavy. To je skutočne len na skok. Spomínaný Wolfsthal na severe hraničí s Dunajom. Medzi obcou a brehmi Dunaja sa rozpriestiera široké pásmo lužného

lesa, na západe hraničí s mestom Hainburg an der Donau. Smerom na juh a západ sa rozprestierajú výbežky Hainburgských vrchov, ktoré sú takisto husto zalesnené. Východne od obce sa nachádza štátna hranica so Slovenskom (Bratislava/Petržalka). Zo spo- mínaných informácii je jasné, že o prekrásne okolie
a možností aktivít v prírode nie je núdza.
Školy a športové aktivity sú k dispozícii
Ak máte malé ratolesti,
v dedinke nájdete aj materskú školu, v ktorej je
pomer rakúskych a slovenských detí takmer vyrovnaný. Na základnej škole je to s pomerom detí
obdobné. V obci sa nachádza aj skvelý futbalový klub,
ktorý organizuje pravidelne
krúžky pre deti už od päť rokov. Ak ste milovníkmi cyklistiky, máte možnosť využiť
fantastickú cyklis- tickú trasu, ktorá vedie z Petržalky cez obce Wolftshal,
Hainburg, Stopfenreuth, Engelhartstetten, Schlosshof až po mestské časti Bratislavy – Devínska Nová Ves, Devín, Karlova Ves, Staré mesto a späť do
Petržalky. V blízkosti sa nachádza aj les, ktorý je vhodný na prechádzky s rodinou, so psom, alebo na romantické chvíle v prírode. Milujete kone? Neďaleko Wolfstahlu je krásny ranč, ktorý je k dispozícii pre verejnosť a môžete si
zajazdiť na koňoch. A pokiaľ vás láka chutné jedlo a k tomu príjemná atmosféra, v blízkosti nájdete aj výbornú reštauráciu s malým penziónom.
http://www.cjubreality.eu

cafe news

3

Janka

Lieskovská

Myslím,
že som
celkom
dosť
zaľúbená
4

cafe news

ROZHOVOR

Herečka a speváčka Janka
Lieskovská je mladá,
nesmierne sympatická
a najmä empatická žena.
Porozprávala nám, v ktorých
muzikáloch ju aktuálne
môžeme vidieť, akým
spôsobom prehodnocuje
svoj život po tridsiatke,
čo robí pre svoju štíhlu
postavu, ale aj to, že
je šťastne zamilovaná.

Ste muzikálovou herečkou aj
speváčkou. Čo je pre vás viac?
Speváčkou by som sa ja rozhodne
nenazvala. Najviac sa cítim doma
v herectve. Som rada, že ma ani
v divadle nezaškatuľkovali a postavy, do ktorých som obsadená sú
veľmi pestré. Mám preto možnosť sa
vyhrať a s každou rolou prichádza aj nová
výzva. Spievanie a najmä to muzikálové je
naozaj náročné. Musíte byť nielen výborne
technicky zdatný, ale taktiež zvládnuť pretaviť do
piesne aj charakter postavy, aby bola komplexná. To je
asi to najťažšie. Mám sa stále čo učiť a ako vyštudovaná
bábkoherečka čo doháňať, no tá pestrosť ma na tom baví
asi najviac.

Kde aktuálne účinkujete?
Najviac som vyťažená v divadle Nová scéna, ktorá je
mojou domovskou scénou. Mám tam veľa krásnych
titulov a aj v rámci žánrov je to pestré. Vytancujem sa v predstavení Mačky, vážnejšie témy
sa nesú v tituloch Pokrvní bratia, Iago, Equus a odreagujem sa napr. v komédiách

Sluha dvoch šéfov, Pi čaj miláčik alebo Charleyho teta. Hrám aj
v komornom divadle Ticho a spol. , ktoré sa nebojí siahnuť ani po
okrajových témach a žánroch. Tento priestor mi je veľmi blízky . No
a teším sa, že si občas môžem odbehnúť aj do dabingu , prípadne
stráviť večer pri recitácii poézie alebo spievaní šansónov, ktoré sa
stali mojou srdcovkou.

Prejdime od práce k vášmu JA. Aké životné hodnoty
si najviac ceníte? Čo má pre vás najväčší zmysel?
Byť k sebe úprimný a vážiť si samého seba. Nebáť sa pochybiť,
pretože práve tie momenty nás najviac posúvajú. Vedieť zložiť poklonu druhému človeku a oceniť jeho prácu. Byť empatický a pomôcť, keď je to v našich rukách. Byť vďačný za to, čo máme a dať
životu zmysel. Pre každého človeka to znamená niečo iné. Ja sa
učím brať každý deň ako dar, nie ako samozrejmosť a každého človeka, ako učiteľa, ktorý nás môže niečomu naučiť. Či už je to cestou pozitívnou, ale aj negatívnou. Už samotné chcenie a hľadanie
zmyslu svojho života mi príde ako pekná hodnotná cesta.

Ľudia po 30tke obvykle prežívajú obdobie
prehodnocovania, kam smerujú, ako sa bude ďalej
uberať ich život. Ocitli ste sa aj vy v takom období,
že rozmýšľate o živote alebo to všetko nechávate
len tak plynúť a vychutnávate si každý deň?
Rozhodne som ten typ človeka, ktorý veľa prehodnocuje a rozmýšľa nad svojím životom. Chcem ho prežiť čo najlepšie. A preto
je pre mňa dôležité počúvať svoje vnútro a vedieť sa správne nasmerovať. Kedysi bolo pre mňa divadlo všetkým. Chcela som byť
dobrá v tom, čo robím a uspieť v tomto našom “svete reflektorov“.
Zároveň vedieť ustáť to, čo so sebou prináša a môcť byť na seba
hrdá. No čoraz viac vnímam jeho prchavosť a začínam hľadať niečo trvácnejšie. Nevravím hodnotnejšie, pretože všetko čo robíme
s nadšením a celou dušou má hodnotu v danej etape nášho života. Tak či tak, žiť každý deň naplno chcem stále.

Čo pre vás znamená mať dokonalú pohodičku?
Byť pokojná a nemusieť sa nikam hnať. Nemusieť vziať do ruky diár
a plánovať. V kľude si uvariť čaj a zabaliť sa do deky. Prechádzať
sa bez jasného cieľa. Zastaviť sa v cukrárni a rozprávať sa pri káve.
Zájsť do kina alebo pozorovať okoloidúcich ľudí vonku pri pohári
vína . Ísť sa zrelaxovať do wellnesu a na masáž. Stretnúť sa s blízkymi a byť na chvíľu pánom svojho času.

Káva alebo čaj?
Káva ma povzbudí a čaj upokojuje. Takže podľa potreby :) .

Vaša postava je ultra štíhla. Ste vegetariánka?
Často sa stretávam s podobným názorom i keď ja osobne to tak vôbec nevnímam. Nezaoberám sa tým koľko vážim. Skôr si sledujem,
ako sa cíti moje telo. Keď mám náročnejšie obdobie, automaticky
chudnem a potrebujem dodať telu silu a energiu. Vtedy si pridám
do stravy viac masa. No celkovo sa mi lepšie pracuje, keď ten žalúdok až tak nezaťažujem a dodávam telu ľahšie stráviteľné jedlá.

Vyhovuje mi vegetariánska strava, no snažím sa , aby to jedlo bolo
pestré. Naučila som sa, že nič netreba preháňať a aj v rámci psychickej pohody občas “zhrešiť jedlom “ je vlastne veľmi fajn.

Jóga, pilates, crossfit alebo
hodinové prechádzky po čerstvom
vzduchu? Čo si vyberiete?
Momentálne je to jóga. Chodila som cvičiť do posilňovne, aby telo vedelo lepšie zvládať nápor, mala
som kondičku a cítila sa silnejšie. No na druhej strane
mi chýbala tá časť, kde sa viem stíšiť, skoncentrovať
a zharmonizovať. Jóga mi dáva dostatočný priestor
na oboje. Posilnenie tela, ale aj psychiky. Často musím čeliť stresovým situáciám a preto je pre
mňa mimoriadne potrebné naučiť sa zachovať si pokojnú hlavu, aj keď tá pohoda úplná nie je. To mi zároveň šetrí
aj moju silu a energiu.

Svoje súkromie si strážite.
Prezraďte nám, máte známosť?
To je pravda. Snažím sa chrániť si tento priestor, ale áno, priateľa mám . Je to
úžasný človek, ktorý mi je veľkou oporou
a má ma rád so všetkými mojimi “ zvláštnosťami “ :). Môžem byť pri ňom sama
sebou, vie ma rozosmiať, keď to mne
samej moc nejde a taktiež so mnou len
tak mlčať a držať ma za ruku. Myslím,
že som celkom dosť zaľúbená.

Máte srdce na správnom
mieste. Už niekoľko rokov
ste tvárou Nadácie Detského
kardiocentra a podporujete
deti s vrodenými chybami
srdca. Ako to vnímate
z pohľadu ženy?
Občas mi je po odchode z nemocnice
moc smutno. Občas sa cítim nahnevaná na
samú seba a na každú chvíľu, ktorú som strávila sťažovaním sa nad nepodstatnými vecami.
Občas cítim obrovskú nespravodlivosť, keď vidím
bábätká, ktoré majú len pár dní a za sebou už 2
operácie srdiečka. No najväčšmi cítim neskutočnú
vďačnosť, keď môžem sledovať tú obrovskú lásku
rodičov, ktorí prebdejú mnoho nocí pri postieľkach
svojich detí, starostlivosť lekárov a celého personálu,
ktorí sú tam prítomní telom aj dušou a najviac bojovnosť
samotných detí, ktoré nestrácajú úsmev na tvári, sú vždy moc
milé a strávime spolu zakaždým veľmi pekný čas. Som hrdá, že
poznám všetkých tých anjelov z Nadácie Detského kardiocentra,
ktorí robia pre detičky maximum.
Jana Kadlečíková
foto: Zuzana Grebáčová
ROZHOVOR
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OZETA je významnou slovenskou
značkou, pôsobiacou na slovenskom
trhu už od roku 1939. V sieti
vlastných značkových predajní OZETA
ponúkame klientom široký výber
pánskej a dámskej módy. Medzi
hlavné hodnoty značky OZETA patrí
kvalita, nadčasové strihy a služby
klientom na vysokej úrovni. Správny
výber oblečenia považujeme za
umenie, ktorým človek vyjadruje
svoju osobnosť, svoje ambície,
názory, prezentuje svoju náladu
a v neposlednom rade šarmantne
dementuje svoj rodný list.
Pre náročnú skupinu klientov ponúkame
exkluzívne ŠITIE NA MIERU z kvalitných
materiálov talianskych módnych domov,
v moderných strihoch riadiacich sa
najnovšími svetovými trendmi.
Manažér projektu

Mgr. Roman Vajaš, T: 0918 562 577

Vyrábame domáce cestoviny:
· bezvaječné
· vaječné
· celozrnné
· fazuľové

· hrachové
· šošovicové
· semolinovo
-amarantové

· špaldové
· pohánkové
· ražné

Celý sortiment na www.nasecestoviny.sk
MIGAMI s.r.o., Záhumenná 52, Slovenský Grob

Zrnkovú či mletú?
Akej káve dávate pri nákupe prednosť? Mletej či zrnkovej?
Mletú kávu uprednostňujú tí, ktorí doma nemajú mlynček na
kávu. Je to pohodlnejšie, prakti ckejšie a ... to je asi „všetko“. Ak
sa však pozrieme na kvalitu výsledného nápoja, chuť či vôňu,
víťazom bude ten, kto si kávové zrná pomelie priamo pred
prípravou kávy.
Potvrdzujú to aj slová Petra Szaba, pražiara a predajcu kávy.
„Pomlieť by ste mali len toľko kávy,
koľko v danom momente spotrebujete.
Je pravdou, že elektrické mlynčeky na
kávu sú drahé, ale na našom trhu sú dostupné kvalitné ručné mlynčeky už od
14 €. Ak si zoberieme, že je to cena pol
kila mletej kávy, tak je to veľmi dobrá
investícia. A navyše, má to svoje čaro.
Krásna aróma čerstvo pomletej kávy
prevonia vašu kuchyňu každé ráno“

Peter dostával od zákazníkov e-maily so žiadosťou o predaj mletej kávy,
poprípade so žiadosťou namlieť kávu
až po objednávke a hneď odoslať. Ak by
aj zvolil najrýchlejšiu možnosť dopravy
(kuriér do 24 hod.), tak aj v tomto prípade by zákazníkovi dorazila cca 30 hodín
stará káva.
So zasielaním mletej kávy nebol
Peter stotožnený a tak sa rozhodol
pre malý test. Pripravil jedno espresso
z čerstvo namletej kávy a jedno z kávy,

A ako mlieť (správne) kávu
Ak ste sa rozhodli pre ten najdôležitejší krok v živote kávomilca
a kúpili ste si mlynček na kávu, tak máte možno pár otázok.
Napríklad ako mlieť kávu na rôzne metódy prípravy?
Hrúbka mletia je najdôležitejší faktor,
ktorý môže ovplyvniť výslednú chuť vášho nápoja. Alternatívne metódy nám
povoľujú väčšie rozsahy v mletí, ale také
espresso je nekompromisné a nastavenie mletia musí byť dokonalé.
Keď si budete nastavovať mletie, tak
nikdy nepozerajte na čísla na mlynčeku.
Každý výrobca používa inú škálu číslovania a aj keď sa jedná o rovnaký mlynček môžu byť odchýlky. Taktiež zohráva
úlohu aj opotrebenie mlecích kameňov.
Takže nastavovať hrúbku mletia sa naučíme pomocou prstov :-)

Veľmi jemné mletie
– turecká káva
Toto mletie je vhodné na prípravu tureckej kávy v džezve. Ak si chytíme kávu
medzi prsty, tak necítime takmer žiadne

častice. Jemnosť mletia je ako hladká
múka. Táto metóda mletia sa nedá použiť na žiadnu inú metódu prípravy.

Jemné mletie – espresso
Aj na espresso ide veľmi jemné mletie,
no je o niečo hrubšie ako pri tureckej
káve. Ak si chytíte takúto kávu medzi
prsty, tak je ako polohrubá múka, alebo
jemnejší piesok.

Stredne jemné mletie –
moka, french press
Mletie na moku a french press musí byť
hrubšie, než na espresso. Ak by sme
pri moka kávovare použili mletie na
espresso, ani daný tlak vodu nepretlačil
cez kávu, takže by sa len odparovala cez
poistný ventil. No a pri french presse by
jemnejšie mletie spôsobilo, že cez sitko

ktorú namlel pred 48 hodinami a následne uskladnil do vzduchotesnej nádoby. Jednalo sa o ten istý druh kávy.
Rovnako staré praženie, rovnaké nastavenie mlynčeka. Proste všetky atribúty
rovnaké až na čerstvosť mletia.
Test potvrdil Petrov názor. Zrnko
kávy si totiž treba predstaviť ako konzervu. Táto „konzerva“ udrží maximálnu
chuť kávy cca 30 dní. Potom začne kvalita kávy a chuti klesať. Ak zrnko pomelieme (teda konzervu otvoríme), tak sa
okamžite začnú vyparovať a uvoľňovať
všetky prchavé a chuťové látky z kávy.
Káva začne oxidovať. Vyparuje sa aj CO2
(oxid uhličitý), ktorý vo veľkej miere vytvára cremu. Absencia cremy by ani nevadila, ak by chuť kávy zostala zachovaná. No nezostane. Chuť kávy je prázdna,
čisto horká bez nejakých dochutí a cítiť
v nej aj rôzne pachute.

Zdroj: Peter Szabo, Coffeein
a w w w. K ava C a j C o ko l d a . s k

by sa „preplietli“ aj častice kávy a dostali by sa do výsledného nápoja. Ako teda
mlieť kávu na tieto metódy?
Mletie je ešte relatívne jemné, no ak
si takúto kávu chytíte medzi prsty, tak
je ako piesok. Vidíte jednotlivé častice
kávy a aj ich cítite, keď ich žmolíte medzi prstami.

Stredné až stredne hrubé mletie
– aeropress, Hario V60, chemex
Ako bolo uvedené na začiatku, jedná sa
o alternatívne metódy, ktoré nám povoľujú väčšie rozsahy v mletí kávy. Prípravu
taktiež ovplyvňuje aj množstvo použitej
kávy. Ak používate menej kávy, tak môžete nastaviť stredné mletie, ktoré je
medzi prstami ako hrubší piesok, alebo
jemnejšia soľ. Ak používate viac kávy, tak
nastavte o niečo hrubšie mletie, ktoré je
medzi prstami ako kuchynská soľ. Pri alternatívnych metódach je zbytočné mudrovať a odporúčame skúšať :-)

Zdroj: Peter Szabo, Coffeein
a w w w. K ava C a j C o ko l d a . s k
ZAUJÍMAVOSTI

cafe news

7

Osvetlenie obývačky
Obývačka predstavuje miesto, kde oddychujeme
po celom dni, je to miesto kde sa stretávame so
svojou rodinou a priateľmi, aby sme s nimi strávili
príjemné chvíle a tomu by malo zodpovedať aj
osvetlenie v miestnosti.
Dnes už svietidlo neplní iba svoju funkčnú stránku, ale je to zároveň dizajnový
doplnok, ktorý nám dotvára atmosféru v miestnosti. Je len na nás či chceme,
aby bolo svietidlo šperkom miestnosti, alebo chceme, aby bolo skôr nenápadné
a svojou jednoduchosťou nenarúšalo interiér. Netreba sa báť ani väčších rozmerov
svietidla, v obývačke si to môžete dovoliť.
Do obývacej izby sa dokonale hodia stmievateľné svietidlá, nakoľko práve tie
nám pomôžu vytvoriť práve takú atmosféru, akú v danej chvíli potrebujeme, či už
chceme v miestnosti čítať, vychutnávať si kávu, alebo potrebujeme tlmené osvetlenie pri pozeraní filmu.
Stmievateľnosť môžeme na jednej strane dosiahnuť použitím inteligentných
stmievateľných žiaroviek, ich bohatú ponuku, môžete nájsť v predajni svietidiel
profisvietidla.sk v OC STYLA Zlaté piesky. Tieto žiarovky sú vhodné ako do stropných prisadených svietidiel, tak do závesných svietidiel/lustrov, pričom sa dajú
ovládať nielen diaľkovým ovládačom, ale vyššie verzie sú ovládateľné aj cez
smartfón.
Druhou možnosťou je siahnuť po svietidle so zabudovanými LED stmievateľnými modulmi, kde už nemusíme dokupovať žiadne žiarovky, svietidlo je pripravené na používanie, podmienkou stmievania je inštalácia vhodného
nástenného stmievača s čím si už poradia naši elektrikári. Takýmto svietidlom
je napríklad aj svietidlo Fabas Bubble, ktoré má moderný, ale zato jednoduchý

Fabas Bubble, info o cene
v predajni profisvietidla.sk

Ma&De Oxygen_S, info o cene
v predajni profisvietidla.sk

dizajn a pri príkone iba 40 W má svietivosť až 3600 lm. Svietidlo je stmievateľné
nástenným stmievačom a pritom nepotrebuje žiadnu špeciálnu kabeláž. Toto
dizajnové svietidlo od talianského výrobcu Fabas je vyrobené z kovu v prevedení chróm s transparentnými tienidlami rôznych veľkostí, čím svietidlo drží krom
s modernými trendami. Svietidlo Ma&De Oxygen_S je takisto stmievateľné, obsahuje najmodernejšie technológie ako šírenia svetla, tak najkvalitnejší stmievač
DALI, bližšie informácie o svietidle Vám radi poskytnú na predajni profisvietidla.
sk. Toto svietidlo môžete takisto vidieť v predajni svietidiel profisvietidla.sk na 2.
nadzemnom podlaží novootvoreného nákupného centra OC STYLA, kde nájdete
všetko pre bývanie od podlahy až po svietidlá.
Zdroj: profisvietidla.sk

Studená 4B, 82104 Bratislava - Zlaté Piesky

Cez závislosti

do Hollywoodu

Ženy ho milujú a muži obdivujú! Reč je o anglickom hollywoodskom hercovi TOMOVI
HARDYM (39), ktorý sa preslávil rolami vo filmoch Návrat temného rytiera, Mad Max, Warrior
či Legendy zločinu. Už na prvý pohľad je jasné, že nejde o žiadneho anjelika. Bol jedináčik,
otec bol spisovateľ a mama umelkyňa. Už počas školy ukazoval všade naokolo, kto je
tu pánom. Začal fajčením za školou, drzým správaním k policajtom, ktorí ho zastavili na
kradnutom luxusnom aute a postupne prešiel k drogám a občasným návštevám „chládku“.

Neskôr pokračoval už vo veľkom
hollywoodskom štýle až dodnes. Poznáte aj filmy Warrior, Mad max, Návrat
temného rytiera či Revenant (Zmŕtvychvstanie), v ktorých si Tom Hardy
strihol hlavné role? Otestujte sa, ako
dobre poznáte jeho filmy!
1. Aký úraz sa stal hercovi počas nakrúcania filmu Warrior?
A) Zlomenina prstu a rebier
B) Nepekne vytknutý členok
C) Natiahnuté šľachy z prílišnej fyzickej aktivity

2. Koľko kíl svalovej hmoty nabral Tom
počas príprav na nakrúcanie filmu
Warrior (Bojovník – brat proti bratovi)?
A) 25
B) 13
C) 8
3. Kde sa nakrúcala úvodná scéna
filmu Návrat temného rytiera s lietadlami?
A) Nový Zéland
B) Poľsko
C) Škótsko

4. Kto prehovoril Toma Hardyho, aby
prijal rolu vo filme Revenant (Zmŕtvychvstanie)?
A) Režisér – povedal mu,
že mu dobre zaplatí
B) Leonardo Di Caprio – povedal
mu, „choď si prečítať ten scenár
ty idiot“, a to ho prehovorilo
C) Nevyšla mu chystaná rola v inom
filme, tak prijal dobrovoľne túto
5. Čo sa udialo medzi Tomom Hardym
a Charlize Theron počas nakrúcania
filmu Mad Max – Fury Road?
A) Theron zlomila Tomovi počas
jednej z bitiek lakťom nos
B) Prebehla medzi nimi iskra a istý
čas sa stretávali ako milenci
C) Boli si celý čas nesympatickí, vsadili však na profesionalitu a pretvarovali sa
6. Ako dopadli kaskadéri, ktorí zastupovali Toma a Charlize pri nebezpečných situáciách vo filme Mad
Max?
A) Obaja sa zranili a boli istý čas
v nemocnici, ale dostali sa z toho
B) Zamilovali sa do seba počas
nakrúcania a neskôr sa vzali
C) Museli ich v polovici filmu vymeniť, pretože terén bol príliš náročný
Správne výsledky testu: 1a, 2b, 3c, 4b, 5a, 6b

Nikto by na neho v tom čase nepovedal,
kam to tento drsný potetovaný chlapec
časom dotiahne. Avšak ľudia dospievajú, zrejú, a tak Tom dospel do štádia, že
začal so svojou závislosťou na alkohole
a drogách bojovať. Vyskúšal herectvo
a vyplatilo sa. Od roku 2001 sa začal objavovať v mini rolách vo filmoch či seriáloch. Neskôr prešiel vedľajšími úlohami
vo filmoch Po krk v extáze vedľa Daniela
Craiga či v snímke Čierny jastrab zostrelený po boku herca Ewana McGregora.
Prevrat jeho skutočnej hereckej kariéry,
v ktorej sa zviditeľnil prišiel v roku 2008,
kedy natočil film Bronson. Po natočení
sám Hardy povedal: „od tejto doby so
mnou musí filmový svet vážne počítať.“
Bodaj by nie, veď kvôli tomuto filmu robil
2500 klikov denne po dobu 5 týždňov,
aby mohol čo najautentickejšie stvárniť najnásilnejšieho britského väzňa. Vo
filme ho môžeme vidieť hneď niekoľko
krát úplne nahého, avšak Tom si z toho
evidentne ťažkú hlavu nerobil.

Jana Kadlečíková

FILMOVÉ PLÁTNO
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Garage Italia Customs
umelecké
a BMW i oslavujú
hnutie Memphis
Svetová premiéra na výstave nábytku
Salone del Mobile: Lapo Elkann a Adrian
van Hooydonk predstavili modely BMW i3
a BMW i8 s novým jedinečným vzhľadom.
Mníchov/ Miláno. Dnes sa predstavili dve nové a jedinečné vozidlá, ktoré vznikli v spolupráci značiek BMW i a Garage Italia
Customs, aby oslávili umelecké hnutie Memphis. Svetová premiéra sa konala vo výnimočnom UniCredit Pavilion v Miláne.
MemphisStyle, exkluzívny dizajn interiéru a exteriéru modelov
BMW i – BMW i3 a BMW i8, vytvoril vo svojom kreatívnom centre Lapo Elkann, čím vzdal poctu vizionárskemu štýlu umeleckého a kultúrneho hnutia, ktoré v 80-tych rokoch spôsobilo revolúciu vo svete dizajnu.
„Vytvoriť spojenie so značkou BMW i bolo veľkým potešením. Plne sa stotožňujem s ich víziou nazerania na budúcnosť
a na technologické inovácie ako na vedúci element v každom
projekte,” vraví Lapo Elkann, riaditeľ a kreatívny riaditeľ spoločnosti Garage Italia Customs. „Kreativita, štýl a inovácie boli
vždy kľúčovými prvkami všetkých diel, ktoré sme s mojím tímom v oblasti dizajnu vytvorili. Táto spolupráca mi dala možnosť zložiť poctu všetkým umelcom hnutia Memphis. Dlhodobo zbieram významné diela od tvorcov tohto hnutia. V mojom
živote ma obklopujú a sú zdrojom mojej inšpirácie. Nemôžem
si pomôcť, no som hrdý na výsledok, ktorý sa nám s naším tímom podarilo dosiahnuť. Moji dizajnéri opäť prekonali všetky
očakávani a: na futuristické vozidlá sa im podarilo preniesť ducha hnutia Memphis”.

Memphis Group a BMW i
Memphis Group založil v roku 1981 Ettore Sottsass. Vytvoril tak
úplný protiklad k funkcionalizmu a k akejkoľvek obchodnej lo10
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špeciálnou
edíciou
gike. Vznikli tak odvážne línie nábytku charakteristické neobvyklými materiálmi a grafickými prvkami. Dizajnové smerovanie
bolo mimoriadne provokatívne a čerpalo inšpiráciu z hnutí ako
Art Deco a z jeho prekvapivých geometrických tvarov, z Pop
Artu a jeho žiarivých farieb a z hnutia Kitsch, ktoré sa vyčlenilo
z minimalistického dizajnu 70-tych rokov.
Adrian van Hooydonk, Senior Vice President spoločnosti
BMW Group Design: „Hnutie Memphis počas 80-tych rokov
spochybnilo formálnu prísnosť a klasickú funkčnosť dizajnových diel, pričom to robilo provokatívne a s humorom. Vďaka
tomu sa Memphis stal symbolom dizajnu svojej doby. Hnutie
svojimi dizajnovými počinmi rúcalo zažité dogmy, vzbudzovalo emócie a vytváralo jasne rozpoznateľný dizajn.
BMW Group využíva pri vytváraní dizajnu modelov BMW
i veľmi podobný prístup. Nabúrava typický automobilový dizajn, vstupuje do nových teritórií a vytvára vozidlá na čistom hárku
papiera. Elektromobily prvej
generácie sa zameriavali
predovšetkým na pritiahnutie pozornosti. Nový prístup
sme zvolili aj vzhľadom na
materiály, s ktorými pracujeme. Boli sme prvým
výrobcom automobilov,
ktorý v priemyselnej veľkosériovej výrobe

použil karbónové materiály. Sme vďační, že sa Lapo Elkann
podujal na túto kreatívnu a inšpirujúcu spoluprácu. Nesmierne
nás teší aj to, že sa k nám počas spolupráce s Garage Italia
Customs pridal Michele De Lucchi, jeden zo zakladajúcich
členov hnutia Memphis.”
Michele de Lucchi spomína na minulosť a dôvody, prečo
zakladal hnutie Memphis:
„Memphis ma prenáša naspäť do mladosti”, vraví Michele
De Lucchi, „do vtedajšieho Milána a vraciam sa k blízkemu
priateľstvu so všetkými kolegami, ktorých viedol Ettore Sottsass. Mal som 28 rokov a život bol úplne iný. Chceli sme sa
vzoprieť vtedajším tradíciám, byť revolucionármi a dokázať, že
revolúcia sa dá robiť aj vytváraním nových objektov a ich presadzovaním do bežného života. Chceli sme dať našim životom
nový zmysel. Vtedy sme sa vôbec nezaoberali dnešnými témami ako udržateľný rozvoj, post-post-moderna, politická asimilácia a podobne. Napriek tomu sme chceli zastaviť rastúci
konzum a chceli sme priniesť niečo hlbšie. Nie však negatívne,
ale optimisticky. Vyzdvihnúť dekorácie a do bežného života
priniesť čo najviac farieb. Práve preto je podstata hnutia Memphis, toho, čo sme robili a v čo sme verili, nadčasová.”

BMW i MemphisStyle: Hypnotické
vzory a jasné farby
Šikmé, horizontálne a vertikálne línie spolu s hypnotickými
vzormi a živými farbami. To sú hlavné vlastnosti nových odevov,
ktoré pre autá vytvorila spoločnosť Garage Italia Customs. Prechody medzi ostrými plochami vytvárajú kontrasty a sú vyjadrením rebélie a oslobodenia od zviazaných predpisov tradičného dizajnu. Oko sa pozastaví najmä nad tým, že každý prvok je
dokonale usporiadaný a geometrické tvary plynulo nadväzujú
na krivky karosérií oboch vozidiel. Realizácia bola nesmierne
náročná a práce si vyžadovali viac ako päť týždňov. Na vytvorenie vzorov sa museli obe vozidlá špeciálne pripraviť a zamaskovať. Komplexnosť procesu podčiarkuje fakt, že nakoniec sa
použilo osem vrstiev farby.
Oba interiéry podčiarkujú a vyjadrujú jedinečnú experimentátorskú filozofiu, ktorá bola vlastná tvorivému hnutiu Memphis. Najrôznejšie materiály vybraté pre čalúnenie
(technické tkaniny, Alcantara® a koža Foglizzo) ostro kontrastujú s pestrými doplnkami. Grafickým vzorom dominujú
jasné farby, od oranžovej po purpurovú, zelená
a žltá. Každý prvok interiéru sa tak stal neoddeliteľnou súčasťou umeleckého jazyka, ktorý vznikol v 80. rokoch
a na niekoľko ďalších rokov
ovplyvnil dizajnérov a tvorcov dekorácií.
MemphisStyle Edition
BMW i3 a BMW i8 sú jedinečné diela. Garage Italia
Customs vie na požiadanie
vytvoriť takéto vyhotove-

nie aj pre zákazníkov BMW i. Po svetovej premiére špeciálnej
edície na výstave nábytku Salone del Mobile v Miláne, sa BMW
i8 MemphisStyle predstaví aj na podujatí Frieze New York 2017.

Garage Italia Customs
Tak, ako na mieru ušitý odev presne sleduje kontúry tela, tak
Garage Italia Customs pretvára akékoľvek vozidlá na unikáty.
Môžu to byť autá, motocykle, jachty, helikoptéry alebo aj lietadlá. Pretvárajú predstavy klientov na realitu, pričom sa zameriavajú na detail, vyváženie jednotlivých súčastí a na výber
najkvalitnejších materiálov. Tím tvoria najlepší špecialisti v oblastiach ako je fóliovanie, maľovanie a čalúnenie interiérov. Style
Centre, ktoré je pulzujúcim srdcom všetkých dizajnérskych
aktivít, je zároveň miestom, kde sa nápady klientov stretávajú
s estetickým cítením predstaviteľov Garage. Pokým sa presťahujú na Piazzale Accursio, sídli centrála Garage Italia Customs
na adrese 1 Alfredo Pizzoni v Miláne.

BMW i3 a i8 dostupné už aj na Slovensku.
V mesiaci apríl 2017 sa ponuka vozidiel BMW na trhu v Slovenskej republike rozšírila o BMW i3 v cene od 36 350 € a BMW i8
v cene od 138 250 €. BMW i na Slovensku je priamo zastúpené prostredníctvom takzvaných „BMW i Agentov“. Ich sídla sa
nachádzajú v dvoch mestách – v bratislavskej Dúbravke je to
predajca Group M a v Žiline predajca MD Bavaria. Servisná starostlivosť je poskytovaná v autorizovaných BMW i servisných
centrách v mestách Bratislava, Žilina, Košice a Trenčín.
Vozidlá BMW i sú typické nízkymi prevádzkovými nákladmi. Napríklad BMW i3 (94 Ah) má spotrebu elektrickej energie
iba 12,9 kW/100 km, čo znamená náklady len 3,50 € na 100
km. Navyše, pre budúcich majiteľov BMW i je k dispozícii vládny program Podpory elektrických vozidiel.
Pocit komfortu zvyšujú aj servisné a garančné balíky. Prvých 5 rokov alebo prvých 60 000 najazdených kilometrov
kryje balík „Service Inclusive“. Vysokonapäťová lítium-iónovú
batéria má záruku 8 rokov alebo prvých 100 000 najazdených
kilometrov.
w w w. b mwg ro u p . co m
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VSTAVANÉ SKRINE, ŠATNÍK
kvalitné materiály
rýchla doba dodania
bez zálohy vopred
splátky s 0% úrokom
záruka 3 roky

KONTAKT:
0949 88 01 01
www.samada.sk

Chceš mať zdravú,
krásnu
a mlado
vyzerajúcu
pleť?
Krásna, žiarivá, svieža a mlado vyzerajúca pleť závisí od pravidelnej každodennej starostlivosti o pokožku. Zbaviť sa nečistôt a získať zdravú pleť
dokážeme pomocou 5 krokov starostlivosti s dostatočným prísunom
výživy a vitamínov
1.
2.
3.
4.
5.

čistenie pleti správne zvolenými prípravkami ráno a večer.
správna výživa pleti vo forme masiek a sér.
tonizácia pleti, dočistenie a zvláčnenie.
správne zvolený krém podľa typu pleti,
hydratácia a výživa povrchu pokožky.
ochranná vrstva pokožky.

Chceš mať zdravú a krásnu pleť? Kontaktuj t.č. 0915 485 677 a nájdi
s Mary Kay výrobky vhodné pre tvoj typ pleti.
Odpovedz na otázku, koľko krokov by mala mať správna starostlivosť
o pleť a vyhraj bezplatnú vitamínovú kúru v Beauty Studio, Zadunajská
10, BA. Odpovede zasielajte e-mailom na adresu ivana.vernarcova@
gmail.com do 31.05.2017, s predmetom “jarná vitamínová kúra”, meno,
priezvisko a tel. číslo. Vyžrebovaných bude 5 výhercov zverejnených na
FB stránke makeup by ivana vernarcova - líčenie na každú príležitosť.

Nezávislá kozmetická poradkyňa Mary Kay
Ivana Vernarcová, 0915 485 677

Sexi úsmev a zdravý chrup?

TU JE NÁVOD!

Blíži sa leto, ľudia sa začínajú vo veľkom potiť vo fitnescentrách, držia diéty a snažia
sa „vymakať“, aby boli čo najpríťažlivejší. Vonkajší vzhľad, postava, pevný zadok,
vypracované paže, upravené vlasy, či nechty, toto všetko sú samozrejme dôležité
prvky sexi vzhľadu, avšak netreba zabúdať ani na zuby, ktoré sú veľmi dôležitým nie
len zdravotným, ale aj estetickým prvkom. Viete si predstaviť, že sa na vás opačné
pohlavie usmeje so zanesenými zubami? Všetko to prvotné čaro sa môže veľmi rýchlo
vytratiť. Povedzme si pravdu, aj vám sa určite lepšie usmieva s čistými a zdravými
zubami, nie? Naopak, žlté či pokazené zuby pôsobia nanajvýš odpudivo. Nehovoriac
o zápachu z úst, ktorý môže byť spôsobený napríklad zubným kameňom.

Ú

stna hygiena je prevenciou pred zubným kazom. Pomáha odstrániť zubný kameň, ktorý spôsobuje, okrem iného, aj zápach z úst. Taktiež pomáha odstrániť pigmenty
od koly, kávy, čaju, červeného vína či cigariet, ako aj povlaky
z medzizubného priestoru.

„Dentálna hygiena pozostáva z rôznych úkonov, ktoré zabezpečia dokonalý vzhľad a najmä zdravie našich zubov. Ide
prvotne o vyšetrenie stavu ďasien a paradontu (t.j. krvácanie,
kontrola kvality domácej hygieny). Neskôr nasleduje odstránenie zubného kameňa pomocou ultrazvuku (odstránenie
tvrdých nánosov), zatvorená kyretáž (odstránenie mäkkých
nánosov) a potom pieskovanie (air flow) – zosvetlenie zubov
pomocou prášku tryskajúceho v prúde vzduchu a vody (odstránenie pigmentácií na zuboch) alebo leštenie (polishing) –
zosvetlenie zubov pomocou rotačnej kefky a dentálnej pasty
(odstránenie pigmentácií na zuboch). Nakoniec príde na rad
fluridácia zubov (posilnenie skloviny, prevencia pred zubným
kazom)“, vysvetlil dentálny hygienik Mgr. Ľudovít Šegul. Zuby
po návšteve ordinácie vyzerajú „ako nové“.
Pri prvej návšteve dentálnej hygieny sa spravidla robí
okrem vyšetrenia stavu ďasien aj kontrola kvality domácej starostlivosti o ústnu dutinu, teda či si doma pravidelne a správne
čistíte zuby a tiež inštruktáž správnej techniky čistenia zubov
a ďasien, odporučenie vhodných dentálnych pomôcok – kefky, pasty, medzizubné kefky, zubné nite, ústne vody. Zdá sa,
že kvalitný dentálny hygienik príde na všetky vaše nesprávne ťahy, čo sa umývania zubov týka. Dodržiavať pokyny
ústneho hygienika má teda svoje veľké výhody. Jednou
z výhod návštevy dentálneho hygienika je aj oboznámenie pacientov s ich aktuálnym stavom chrupu,
rizikami kazu, ale aj s ďalšími sprievodnými javmi,
akými sú napríklad časté škrípanie zubov, popraskaná sklovina, či poruchy artikulácie. Odporúčaná návšteva ústnej hygieny pri zdravom
chrupe je dvakrát za rok.

Jana Kadlečíková

ZDRAVIE
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11.05.2017 | Bratislava
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Sviežo
do
práce
T

o sa dá? Hovoríte si. Ráno vstávate a v chaose rozmýšľate, čo na seba. V spletitosti okolností nakoniec
nestíhate, nachádžete na seba čokoľvek, len aby to
malo hlavu a pätu a opäť nešťastná vyrážate do práce. To
už radšej ani nespomínate ako ste včera čítali článok, ako
je dobre si ráno privstať alebo nachystať oblečenie večer
predtým, aby ste ráno nestresovali. Lenže ako inak ani to
dnešné ráno nebolo výnimkou a nestíhačka bola opäť na
dennom poriadku. Kolobeh každého rána? Vitajte v klube.
Takéto situácie sa stávajú dosť často a nemyslíte, že je už
načase zakročiť? Tieto prípady sa dajú najľahšie vyriešiť
šatami. Vtedy nemusíte riešiť kombinácie typu, čo k sukni
a podobne. Ak však aj šaty, čo v skrini máte hýria len samými tmavými farbami je načase vzchopiť sa, dopriať si
hodinku pre seba a vyraziť si kúpiť niečo pekné. A teraz
prekvapko: niekedy stačí aj pár minút a šaty, ktoré hľadáte
nájdete hneď. Keďže svieže farby su samo o sebe výrazné
nemusíte zvlášť rozmýšľať, čo k nim. Nechajte vyniknúť
pestré farby a topánky s kabelkou zvoľte už len v jemnej
farbe, tak aby ste nezatienili autenticitu šiat . Tym máme
o celý outfit postarané. Tak čo? Idete do toho?

INZERCIA

EXKLUZÍVNY KUPÓN NA ZĽAVU

-40%

Na opaľovaciu kozmetiku PizBuin

Zdroj: Desire fashion blog

Kupón si môžete
uplatniť na
predajni na adrese

alebo na

KÓD KUPÓNU
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Omán, nový turistický raj
Keď sme sa chystali na návštevu Ománu, zbierali sme nejaké informácie na webe. Dodatočne
sme zistili, že niektoré boli chybné. Jednou z nich je, že Omán je jedinou krajinou na
Arabskom poloostrove, ktorá nemá ropu a že hlavným zdrojom príjmu tejto krajiny je kadidlo,
čo je živica stromu kadidlovník, ktorá sa používa do kadidiel používaných pri náboženských
obradoch po celom svete či už v kresťanskom alebo moslimskom. Skutočnosťou je, že
majú aj ropu aj zemný plyn, ale podstatne menej ako ostatné krajiny v tomto regióne.

S

účasný Omán pozvoľna doháňa ostatné krajiny Arabského
poloostrova, čoho súčasťou je aj otváranie sa turistickému
ruchu. Kým hlavné mesto Muskat s okolím je už zabehnutou turistickou destináciou, tak Salalah, ležiaci južne a po diaľnici
(vybudovanej za éry súčasného sultána Kábúsa) vzdialený tisíc
kilometrov, je turistický ruch len v plienkach a pár rezortov nachádzajúcich sa v blízkosti, bolo postavených len nedávno. (cca
pred štyrmi rokmi). Milovníci nádherných pláží tu môžu objaviť
romantickú, krásnu, pomerne nedotknutú prírodu, pláže s jemným belostne žiariacim pieskom a kryštáľovočistým teplým Indickým oceánom, teda vlastne Arabským morom, plným života.
Veď uznajte, kde na svete môžete pozorovať pri troche šťastia,
kŕdle delfínov šantiacich a vyskakujúcich z vody, priamo z plážového lehátka? Tento obraz je však len súčasným okamžikom,
pretože množstvo developerských projektov čoskoro (ak nepríde k zmene režimu v krajine) zmení aj tento čarovný kút na fabriku na turistov, tak ako to poznáme z Dubaja alebo Turecka.
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Turistická sezóna pre našincov je od októbra do konca apríla. Je tu vyrovnaná teplota, stále rovnaké slnko a cez deň do 36
a v noci do 28°C. Pocitovo je to celkom príjemné, iba cez obed sa
treba niekam schovať do tieňa izby alebo baru. Zhruba od mája
prichádza obdobie, keď silnie príliv, vlny donášajú z hĺbky oceánu spústu chalúh a vodných tráv, veľké vlny znemožňujú kúpanie a zhruba na dva mesiace sa celá táto oblasť ponorí do hmly
s dohľadnosťou okolo 100 metrov. Málokedy tu prší, aj keď je to
obdobie monzúnov a hmla sa vyzráža na pevnine, čo spôsobí,
že oblasť od pobrežia až po pásmo pohoria tiahnuceho sa nad
mestom Salalah rovnobežne s pobrežím sa nádherne rozzelená. Ostatnú časť roka je to len vyprahnutá planina plná kameňov.
Zaujímavosťou je, že práve toto hmlisté obdobie využíva turistická klientela z Dubaja, pretože je im vzácne, že celý deň nevidia
slnko skryté v hmle!
Salalah má okrem síce malého (asi ako Bratislava) ale moderného letiska, množstvo novopostavených objektov ako
napríklad jeden zo sultánových palácov, mešitu,

múzeum a niekoľko nákupných centier. Ceny sú tam v miestnej
mene síce ako u nás, ale to znamená že je to cca 2,7x viac). Oplatí sa platiť kartou, lebo bankový kurz je výhodnejší. Samozrejme,
v starej časti mesta je pôvodný arabský trh pripomínajúci trochu
bratislavskú „miletičku“, kde si môžete kúpiť napríklad kadidlo, pričom najkvalitnejšie je zelenej farby. Domáci ho používajú okrem
navoňania a dezinfekcie príbytkov aj ako liek, buď priamo žuvaním
alebo vyluhovaním vo vode. Pomáha to vraj pri tráviacich ťažkostiach, zápaloch kĺbov a na ukľudnenie nervov. V múzeu je možnosť
vidieť časť histórie tejto oblasti, archeologický prieskum sa tu len
rozbieha, ale aj tak tam ľahko spoznáte, že krajina dýcha bohatou
minulosťou, pretože bola od dávnoveku význačnou obchodnou
križovatkou.
Zaujímavý je výlet po krajine v okolí Salalahu, kde spoznáte,
že Omán nie je len piesok a skaly, ale v horách objavíte pramene sladkej vody, pretože Omán je vraj jediná krajina arabského
poloostrova, ktorá má vlastné zdroje pitnej vody. V minulosti sa
o tieto pramene viedli lokálne vojny, ale sultán to vyriešil tak, že
dal postaviť rozvody vody z prameňov do každého mesta a dediny. Prekvapia Vás neskutočné cesty vedúce pohorím, s kvalitným
asfaltovým povrchom, neraz zatesanými priamo do vrchov a serpentínami, ktoré má problém vytočiť aj Toyota Land Crusier a nie
ešte množstvo kamiónov s tovarom ktoré tam stretnete. A takto
sa dostanete na miesta s nádherným výhľadom, máte možnosť
vidieť hlboké riečne korytá pripomínajúce Grand Canyon, ktorými vraj raz za čas skutočne tečie voda, keď v horách zaprší. (vraj
raz za zhruba 10 rokov) alebo docestujete k pobrežiu bez akejkoľvek civilizácie s prekrásnou plážou a oceánom, ukrytou za
vysokými skalnatými kopcami. Na zdanlivo holých svahoch sa
voľne pasú stáda tiav, kôz, kráv a dokonca sa stretnete s voľne
žijúcimi oslami. Sem tam natrafíte na vybudované miesta pre
piknik, lebo ománci vraj celkom radi pestujú turistiku a chodia na
dlhé výlety peši a tam si spravia piknik, avšak iba muži. Ženy zostávajú doma. Raritou sú aj podmorské jaskyne, v ktorých príboj
vytvára tlak vody, ktorá za nejaký čas vystrekne na pobreží cez
otvory vyhlodané rokmi v skalách.

V hoteloch sa môžete stretnúť s ochotným personálom,
s ktorým sa dá pomerne bez problémov komunikovať v angličtine. Snažia sa prispôsobiť kuchyňu európskemu štýlu, ale
najlepší sú v príprave ryže, kuracieho mäsa a rýb. Strava je
striedmejšia a skromnejšia ak to porovnávate napríklad s tureckými hotelmi, ale zato veľmi chutná. Určite nehladujete a nehrozia žiadne zažívacie pohromy, aké sa Vám možno prihodili
v Egypte. Zaujímavosťou je, že arabský víkend začína vo štvrtok
poobede, pokračuje piatok a sobotu a nedeľa je normálny pracovný deň. Pre našinca z toho vyplýva, že alkohol sa v piatok do
14.00 zvyčajne nepodáva! S alkoholom je to samozrejme ako aj
vo všetkých arabských krajinách. Arabi oficiálne nepijú alkohol,
v obchodoch ho nekúpite, dokonca aj voňavky majú na báze
oleja bez alkoholu. V hoteloch sa však snažia prispôsobiť turistom a tak tam to „svoje“ pivo, víno a dokonca aj tvrdý alkohol
nájdete.
A ešte zopár cestovateľských rád. Pri vstupe do Ománu si prichádzajúci turisti musia zakúpiť individuálne víza, ktoré dostanete
bezproblémovo na letisku. Tie však sú na 10 dní a potom až na 30
dní. Ceny sú 5 a 20 ománskych rijádov, na čo však na letisku majú
svojrázny prepočet na eurá nezodpovedajúci žiadnemu platnému kurzu. Teda ak tam plánujete zostať 11 dní, musíte si kúpiť víza
na 30 dní! Ak sa chcete pohybovať po krajine, muži by mali mať
nohavice pod kolená a ženy zahalené nohy aj ruky. Nezabudnite,
že to platí aj na letiskách, inak sa stanete stredobodom nežiadúcej pozornosti. Špecialitou je, že aj toalety na letiskách majú
rozdelené na moslimské a nemoslimské a sú označené vtipným
piktogramom tak, že si to určite nepomýlite. Ak v hotelovej izbe
alebo na letisku objavíte na strope šípku, znamená to smer, kam
sa majú moslimovia pri svojich modlitbách otočiť, k čomu im slúži
aj koberček, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou výbavy hotelovej
izby. Taktiež si pamätajte, že všetky verejné miesta sú neskutočne
klimatizované (aj mešity), vrátane dopravných prostriedkov a našincovi je tam čoskoro zima. Miestny čas sa u nich neposúva a tak
počas nášho letného času je tam viac o +2 hodiny a v zimnom
+3 hodiny.
Cestovatelia Liškovci
foto: archív autora
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Horoskop

Lev

Baran

Blíženci

Panna

Urobili ste jedno rozhodnu-

Je načase uvedomiť si vlast-

Nezapájajte sa do žiadnych

tie, ktoré zmení vaše ďalšie

né možnosti. Aj keď vás to

intríg. Teraz máte možno pocit

smerovanie. Pohybujete sa na neznámej pôde,

rozladí, priatelia vám pomôžu prekonať ťažké

ukrivdenia, ale môže sa ukázať, že pravda je nie-

ale keď budete našľapovať opatrne a rozvážne,

chvíle. Ku koncu mesiaca vám náladu vylep-

kde úplne inde a vy stratíte dôveru tých, na kto-

vyjde to. Nedávajte si nereálne ciele, aby ste sa

ší nová známosť, ktorá môže prerásť aj v niečo

rých vám záleží. Aj vy sa môžete mýliť.

nesklamali.

vážnejšie.

Býk

Rak

Bude sa vám dariť a všetko

Nie vždy vyjde všetko tak, ako

javia nové príležitosti a veci

pôjde ľahko, akoby samo od

si človek naplánuje. Nezúfajte,

začnú do seba zapadať. Vaša tvrdohlavosť vás

seba. Nezneužívajte však priazeň hviezd a dobre

je to znamenie osudu, že si máte isté veci pre-

síce núti ísť vlastnou cestou a nepočúvať dobré

si rozmyslite, do čoho sa pustíte. A hlavne všetko

myslieť ešte raz a nevrhať sa bezhlavo do nezná-

rady, ale nakoniec všetko dobre dopadne. Môže-

robte poctivo a poriadne. Nezabudnite relaxovať.

ma. Zbytočne by ste si skomplikovali život.

te oslavovať.

Možno sa vám zdá, že vás sa
to netýka, ale neutrácajte zbytočne. Radšej si urobte menšiu finančnú rezervu,
zíde sa vám. Ak ste bez partnera, je vhodný čas sa
poriadne poobzerať okolo seba. Láska čaká.

Váhy
Po náročnom období sa ob-
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Uži
Deň detí
s Mirom Jarošom

Letný pobyt
plný oddychu

Na deň detí sme pre vás pripravili
pobyt plný zaujímavého animačného
programu, zábavy a oddychu! Pre
všetky ubytované deti a ich rodičov
máme aj špeciálny bonus – súkromný
koncert Mira Jaroša.

Užite si leto plné slnka, skvelých zážitkov,
zábavy a oddychu. Vyberte si svoju letnú
dovolenku u nás a doprajte sebe a svojim
najmilším nezabudnuteľné zážitky. Pri
rezervácií pobytu do 31.5. navyše s first
moment zľavou až -10%.

Pobyt v termíne

3 – 8 dňové pobyty v termíne

už od

už od

/ dospelá osoba / 2 noci

/ dospelá osoba / 2 noci

od 02. 06. 2017
do 04. 06. 2017

169 €

od 30. 06. 2017
do 03. 09. 2017

179 €

Viac informácií spolu s kompletnou
ponukou pobytových balíčkov nájdete na:

wellnesspatince.sk

/WellnessHotelPatince

FIRST MOMENT

- 10 %

Škorpión
Hektické obdobie plné príležitostí, ale náročné na prácu
a začínate mať pocit, že je toho veľa. Jednoducho
spomaľte. Zvážte, ktoré činnosti môžete delegovať, a urobte to. Získaný čas využite pre seba.

Strelec
Vaša poctivá práca prinesie
ovocie. Dostanete šancu ukázať, čo dokážete. Nebojte sa odvážnych nápadov,
nadriadení ich ocenia. Vysoké pracovné nasadenie
kompenzujte oddychom a stretnutiami s priateľmi.
INZERCIA

Kozorožec

Vodnár

Ryby

vám podarí dokončiť všet-

Skúste skrývať svoju nespo-

Nevyvolávajte zbytočné kon-

ky rozpracované projekty. Až potom si budete

kojnosť. Do cesty vám prídu

flikty, zvlášť sa vyvarujte spo-

môcť vydýchnuť, nabrať nové sily a pustiť sa do

rôzne príležitosti, ale na tú pravú si ešte chvíľu

rov s príbuznými. Nič nevyriešite, len zvýšite

nových vecí. Môžete aj máličko zariskovať, kúpte

musíte počkať. Nedávajte nereálne sľuby, zvlášť

napätie. Svoju nespokojnosť ventilujte radšej ne-

si žreb.

nie svojim blízkym, lebo by ste im mohli ublížiť.

jakým športom. Čaká vás kratší príjemný výlet.

Ešte chvíľu potrvá, kým sa

INZERCIA

najlepšie hodnotenie

www.eurosofa.sk

MERIEM
292 x 181 cm

2.999,- €
v cashmere

v ponuke 34

elementov

GLORIA
294 x 163 cm

2.990,- €
v cashmere

v ponuke 54

elementov

PRINCESS
304 x 223 cm

2.490,- €
v cashmere

v ponuke 43

Predajňa Bratislava OC STYLA, Studená 4B/18496, 0907 524 191, styla@eurosofa.sk, Po - Ne 1000 - 2000
Predajňa Bratislava R1 centrum, Rožňavská 1, 02/443 71 338, info@eurosofa.sk, Po - Ne 900 - 1900
Predajňa Banská Bystrica Rradvaň Park, Zvolenská cesta 30A, 048/416 36 76, bb@eurosofa.sk, Po - Ne 900 - 1900

elementov

