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USA: Los Angeles – Las Vegas – San Francisco (23.8.-4.9.2017) 2.590 €
Srí Lanka: Ostrov pokladov (7.9.-18.9.2017) 1.390 €
India: Zlatý trojuholník (4.10.-12.10.2017) 1.297 €
Thajsko: Bangkok a oddych na ostrove Krabi (12.11.-23.11.2017) 1.366 €
Vietnam: Krásy východu (22.3.-3.4.2018) 1.790 €
Malajzia: Perla juhovýchodnej Ázie (6.4.-17.4.2018) 1.556 €
Srí Lanka a Maldivy: Ostrov pokladov a oddych na pláži (21.4.-3.5.2018) 2.320 €
Kuba: Karibské mojito (8.5.-19.5.2018) 1.899 €

www.wanderer.skinfo@wanderer.sk



Editorial
Jún je krásny mesiac. Vonku je v drvivej väčšine slnečné, už takmer letné počasie a  ľudia sa 
oveľa viac usmievajú. A majú na to svoje dôvody. Jedným z nich môže byť skvelý pocit, že sa 
blíži ich letná dovolenka, na ktorú čakajú celý rok. Už sa jednou nohou vidia na pláži alebo na 
poznávacích zájazdoch, na ktoré bude ešte dlho po návrate spomínať. Od minulého čísla náš-
ho magazínu sme pre vás, našich čitateľov, pridali rubriku o cestovaní, aby sme vám postupne 
mohli prinášať zaujímavosti o exotických miestach ale aj o klasických, bežne dostupných desti-
náciách, ktoré sú najmä o rodine, oddychu a zmene prostredia, ktorú po náročnom roku plnom 
stresu tak potrebujeme. 

V  júnovom čísle nájdete aj ďalšiu novinku. Je ňou rubrika, kde sa budeme venovať psíkom 
z útulku, ktorí si zaslúžia pekný čistý a plnohodnotný domov. Potešíme sa, keď vás v nasledujúcich 
vydaniach budeme môcť informovať, že sme spoločnými silami našli domov štvornohým miláčikom. 

A keďže na kávičku nechodievajú klebetiť len ženy, ale aj chlapi, pre mužské osadenstvo prip-
ravujeme aj nové „chlapské“ témy, pútavé informácie z oblasti bojových umení, rýchlych áut, boxu 
či ďalších zaujímavých tém. 

Takže, priatelia, želám vám príjemné čítanie Cafe news na teraskách, v kaviarňach alebo kde-
koľvek, kde máte pohodu, kľud a  môžete si dosýta vychutnať tak chuť kávy, ako aj zaujímavosti 
z nášho vynoveného magazínu.

J a n a  K a d l e č í k o v á

r e d a k t o r k a
www.cafenews.sk
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Príďte si vychutnať leto do Wellness Hotela Patince**** a 
zažite nezabudnuteľnú dovolenku plnú slnka, zábavy a 
oddychu! Nájdete u nás až 10 vonkajších a vnútorných 
bazénov s termálnou vodou, 4 tobogány, bohatý animačný 
program a širokú ponuku wellness a SPA procedúr.

už od 179 €  / 2 noci / dospelá osoba 

3 - 8 dňové pobyty v termíne
od 30. 06. do 03. 09. 2017

wellnesspatince.sk
Rezervujte si svoju dovolenku už dnes na:

/WellnessHotelPatince

Letná dovolenka
plná zážitkov!

DETÍ
 ZDARMA*

POBYT

*Pobyt zdarma platí pre deti do 6 rokov bez nároku na lôžko

Letná dovolenkaLetná dovolenka
plná zážitkov!plná zážitkov!plná zážitkov!plná zážitkov!plná zážitkov!plná zážitkov!plná zážitkov!plná zážitkov!plná zážitkov!plná zážitkov!

Letná dovolenka 
plná zážitkov!

205x137.indd   1 29/05/17   16:52
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Divadelná 
a televízna 

herečka Karin 
Haydu má 

o množstvo práce 
postarané. V máji 

odštartovala jednu 
premiéru divadelného 

predstavenia a v priebehu 
júna ju čaká ďalšia. Prezradila 

nám, kde všade aktuálne 
účinkuje, aké hodnoty v živote sú 

pre ňu najpodstatnejšie, čo najčastejšie 
robí so svojou mladou tínedžerkou, 

dcérou Vaneskou, ale aj prečo prijala rolu 
ambasádorky projektu Trenčín mesto módy.

Nemusíme 
byť všetci 

rovnako múdri, 
ale slušní 

áno
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Na hereckej scéne ste už pekných pár 
rokov. Ktoré role sú pre Vás tie naj?

Užila a prežila som si každú jednu moju hereckú rolu. Ale naj-
radšej spomínam na predstavenie „Sylvia“, kde som stvárňovala 
titulnú postavu Sylviu, ktorá bola psom. Bola to moja srdcovka. 
A ešte rada spomínam na moje absolventské predstavenie na 
VŠMU „Barónka a slúžka“, kde som stvárňovala zaostalú slúžku, 
ktorá vyrastala s ošípanými, a teda sa musela všetkému naučiť 
od základov, chodiť, rozprávať, jesť. Režírovala to ako svoj debut 
herečka SND Ingrid Timková. Toto boli role, ktoré boli pre mňa 
ako pre herečku výzvou. A k výrazným televíznym postavám sa 
určite radí Michaela Kalmanová z Ordinácie v Ružovej záhrade.

Na čom aktuálne pracujete?

Koncom mája som mala v  divadle Aréna premiéru komédie 
„OPONA HORE“ v réžii Soni Ferancovej a v polke júna ma čaká 
ďalšia divadelná premiéra autorského predstavenia Viliama Kli-
máčka „KOZMONAUTI“ v divadle GuNaGu. Momentálne mám 
v  repertoári 7 divadelných titulov. V  divadle Aréna okrem už 
spomínaného predstavenia, hrám v  predstaveniach „Medzi 
nebom a  zemou“ a  „Vibratorplay“, v  divadle La Komika Karo-
la Vosátka účinkujem v  predstaveniach „Dobrodružstvá Dona 
Dušana“ a „Čakanie na Gotta“. A ešte hrám v komédii „Verejný 
milenec“, s ktorou cestujeme po Slovensku.

Čo je Vám bližšie? Divadelné 
dosky alebo televízny svet?

To sa nedá ani porovnávať, pretože je to úplne odlišná práca 
pred kamerou a v divadle. V divadle je pre herca dôležitý kon-
takt s  divákom, akási spätná väzba a  čaro živého. Natáčanie 
seriálu je úplne iný štýl práce, veľmi rýchly a náročný. Pred ka-
merou herec musí voliť úplné iné, minimalistické výrazové pro-
striedky a v divadle naopak, musíte byť výrazný čo do herectva 
aj javiskovej reči. Ale všetko je to najmä o ľuďoch. Ak ste dobrá 
partia a hráte s príjemnými kolegami, tešíte sa do práce a je vám 
jedno do ktorej.

Čím si dobíjate energiu? Kávou alebo čajom?

Kávu nepijem, ani alkohol. Som absolútny abstinent. Takže 
z týchto dvoch by som volila určite čaj. Kedysi som si dokonca 
aj sama zbierala a sušila bylinky na čaj.

Aké hodnoty v živote sú pre Vás tie najcennejšie?

Najradšej mám na ľuďoch úprimnosť, dobrosrdečnosť a  sluš-
nosť. Riadim sa heslom, že nemusíme byť všetci rovnako múdri, 
ale slušní áno.

Prejdime trošku k oddychu a k Vášmu 
súkromiu. Plánujete letnú dovolenku?

Áno už ju máme naplánovanú. Dovolenku budeme mať už 
trošku v predstihu, hneď na začiatku leta a bude to pri mori.

Vaša dcérka je už v dospievajúcom 
veku. Aký máte spolu vzťah?

Áno, Vaneska je už veľká slečna, dokonca je už vyššia odo mňa. 
Máme pekný vzťah a trávime spolu skoro všetok voľný čas.

Čo spolu najradšej robíte? Chodíte 
na „babské“ nákupy?

Chodievame spolu na výlety, do kina, divadla, na bicykel, pre-
chádzky. Ako každá slečna v  jej veku, aj Vaneska sa zaujíma 
o módu, sleduje rôzne módne blogy a často sa nimi inšpiruje. 
Našťastie, ešte triafam jej vkus a všetko, čo jej vyberiem sa jej 
zväčša páči. Ale nebolo tomu vždy tak. Asi najviac vystrkovala 
rožky, keď bola škôlkarka. To sme sa už večer museli dohodnúť 
na výbere oblečenia do škôlky, aby sme sa ráno nezdržiavali 
výberom a  handrkovaním sa. Keď bola väčšia, závidela mníš-
kam, že ony nemusia, ráno rozmýšľať čo si oblečú. Teraz už nosí 
školskú uniformu, takže sa jej to v podstate splnilo.

Ste ambasádorkou projektu Trenčín 
mesto módy (TMM). Čo je Vašou úlohou 
a čo táto “funkcia“ pre Vás znamená?

TMM je legenda s takmer 50ročnou tradíciou. To, že som sa sta-
la ambasádorkou tohto projektu je len a  len zásluhou dvoch 
dám, Janky Jankovičovej a  Danielky Lelkešovej, ktoré sú tzv. 
mamami TMM. Mojou úlohou je participovať na projekte hlav-
ne, čo sa týka kultúrnej časti a zároveň by som mala moderovať 
slávnostný večer, ktorý bude vyvrcholením TMM a bude sa tam 
odovzdávať prestížne ocenenie Zlatá Fatima.

A u t o r :  J a n a  K a d l e č í k o v á 
Z d r o j  f o t o :  T M M

Pri čom si najlepšie oddýchnem:
PRI LEŽANÍ Miesto na Slovensku, 
ktoré mám rada: MOJE RODNÉ 
MESTO Miesto vo svete, ktoré  
mám rada: BARCELONA Obľúbený 
predmet/vec/talizman: RODINNÝ 
DEDIČNÝ PRSTEŇ Najväčšia záľuba: 
RUČNÉ PRÁCE Obľúbené jedlo: 
VEPŘO, KNEDLO, ZELO A PERKELT 
Obľúbená farba: OLIVOVO ZELENÁ, 
BIELA, ČIERNA, Domáce zvieratko: 
NEDÁVNO NÁM ZOMRELA MAČKA, 
KTORÁ BY SA V LETE DOŽILA 22 
ROKOV A EŠTE MÁME 12ROČNÉHO 
KOCÚRA Čo nerád robím: NERADA 
SA NUDÍM Neviem odpustiť: NEVERU
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www.bepon.sk

vždy iná

kombinácia  

6-dielnych  
plaviek  

Prvé jarné dni a žiarivé záblesky slnečných 
lúčov v nás môžu, okrem záplavy endorfínov, 
vyvolať aj otázku – „Aké plavky si mám 
kúpiť na leto?“ Odpoveď na túto otázku je 
podmienená riešením dvoch základných 
problémov: 

A) AKÉ PLAVKY SA HODIA K MÔJMU TYPU POSTAVY?  
B) AKÉ MÓDNE TRENDY PRINÁŠA LETO 2017?

Pre dokonalý plážový look by ste sa mali pokúsiť skĺbiť 
súčasné módne trendy s tým, čo pristane práve vašej 
postave. Ak si neviete dať rady, skôr než vyrazíte do 
obchodov a nákupných centier, venujte pozornosť nášmu 
stručnému nákupnému manuálu. 
Vo všeobecnosti rozoznávame štyri základné typy ženskej 
postavy: tvar presýpacích hodín, postava v tvare hrušky, 
alebo jablka a nakoniec tvar valca, teda chlapčenská 
postava. Každá z týchto postáv má rozdielne telesné 
proporcie a špecifiká, ktoré si vyžadujú aj rozdielnu voľbu 
plaviek, či bikín. 

• Postava presýpacie hodiny
Táto ženská postava je považovaná za najdokonalejšiu. 
Vyznačuje sa štíhlym driekom, súmernými bokmi 
a hrudníkom. S takýmito krivkami si môžete dovoliť 
prakticky čokoľvek a nemusíte sa báť aj extravagantnejších 
vzorov, farieb, či strihov. Azda jediná vec, ktorú 

musí majiteľka takejto postavy pri výbere plaviek 
zohľadniť, je jej vek. Staršie dámy by sa mali vyhýbať 
napríklad rôznym volánikovým aplikáciám, infantilným 
vzorom a nevystuženým vrchným dielom. Príroda je 
nevyspytateľná a pri tejto postave vám nadelila kratšie 
nohy? Aj tento problém sa dá ľahko vyriešiť. Stačí ak 
si vyberiete napríklad celé plavky, ktoré sú na bokoch 
vykrojené a vaša postava sa opticky krásne predĺži. 

• Postava hruška
Tento typ postavy je charakteristický širšími bokmi 
a menšími prsiami. Pri výbere plaviek by sme sa teda mali 
snažiť vyrovnať nepomer medzi hornou a dolnou časťou 
tela.  Pridajte prsiam objem prostredníctvom plaviek 
s rôznymi aplikáciami v podobe volánov, riasení, alebo 
strapcov. Vyberajte si vystužené plavky trojuholníkového 
strihu s výraznými vzormi, ktoré vám dokážu dodať 
vytúžený objem. Spodný diel plaviek by mal byť naopak 
neutrálny, aby odpútal pozornosť smerom hore. Ak chcete 
väčší zadoček eliminovať úplne, siahnite buď po štýlovej 
tunike, alebo si obviažte okolo pásu transparentnú šatku. 

• Postava jablko
Postava v tvare jablka je typická štíhlymi nohami a väčším 
bruškom. Takýto druh postavy potrebuje nevyhnutne 
zvýrazniť pás a zakryť tukové vankúšiky na brušku. 
Ideálnym plážovým spoločníkom pre tieto krivky sa stávajú 
tankiny, teda plavky s tielkovým vrchom. Ak sa nechcete 
zmieriť s jednodielnymi plavkami sú tu pre vás plavky so 
zvýšeným spodným dielom. Máte väčšie prsia? 

V tom prípade by ste sa mali vyvarovať plavkám typu 
bandeau a voliť skôr klasické strihy s kosticami, ktoré 
poskytnú vaším prsiam potrebnú pevnosť a oporu. 

• Postava valec – chlapčenská postava
Chlapčenský typ postavy je charakteristický nenápadnými 
bokmi, ktoré nie sú širšie ako hrudník a dlhými nohami. 
Ženy s touto postavou by sa mali pri výbere plaviek 
zamerať najmä na kúpu nohavičiek, ktoré dokážu 
vymodelovať plnšie boky. Vyberajte plavky s väčším 
vykrojením, alebo s najrozličnejšími aplikáciami v oblasti 
bokov. Opticky vám môžu pomôcť aj horizontálne pruhy 
a veľmi drobné vzory. 

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že jedno zlaté pravidlo 
platí pri všetkých týchto typoch postáv – vyberajte 
si plavky tak, aby zvýraznili to, čo je na vás krásne 
a obdivuhodné! 
A aké sú najnovšie módne trendy pre nastávajúcu letnú 
sezónu? V plážovej móde, rovnako ako všade inde, hlásia 
comeback 90. roky. To znamená návrat legendárnych 
jednodielnych a vysoko vykrojených plaviek – presne 
takých,  aké nosila Pamela Anderson v kultovom seriály 
Baywatch. V prípade potlače dominujú najmä vtipné 
slogany, nápisy a batikovaný, či florálny vzor.  Nezabudnite 
na štýlový klobúk, veľké slnečné okuliare, hodvábe 
kimono, do kabelky prihoďte opaľovací krém a na pláži 
budete jednoducho neodolateľná!

AKÉ PLAVKY SI VYBRAŤ NA LETO?

bepon_modre pozadie_inzercia_205x275_0617_PR.indd   2 31.5.17   19:03



• KOMFORTNÉ IZBY
• LUXUSNÉ DREVENÉ ZRUBY
• WELLNESS  &  SOTHYS SPA
• JACUZZI BAR S VÍRIVKAMI
• 7 DRUHOV SÁUN
• BAZÉN
• MASÁŽE 
• SPA PROCEDÚRY
• DETSKÝ KÚTIK
• MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
• BOWLING
• FITNESS
• DREVENÁ KOLIBA
• DETSKÉ IHRISKO

ROMANTICKÝ POBYT 
• 2 noci s polpenziou pre dvoch
• servírovaná romantická večera
• afrodiziaková masáž 2x25min
• fľaša sektu a kvety
• vstup do wellness

ANTISTRESOVÝ POBYT
• 2 noci s polpenziou
• antistresová Thajská masáž 

šije, krku a hlavy
• Neo Qi (30 min)

• vstup do wellness

LETNÉ PRÁZDNINY  
• bohatý animačný program 

počas celého leta
• špeciálne hudobné večery
• francúzska, chorvátska, česká  

a bavorská kuchyňa

Kontakt Wellness Hotel****

Stará Lesná 180
059 52 Stará Lesná
tel.: +421 (0) 902 868 768 
e-mail: recepcia@hotelkontakt.sk 

  Kontakt Wellness Hotel****

Relaxujte u nás 
        počas celého roka



Môžete si kúpiť
módu, ale nie štýl

Stále ste v tom, že vyzerať módne a štýlovo znamená 
musieť kupovať drahé oblečenie a míňať hriešne veľa 
peňazí? Zabudnite na to! Mnoho ľudí si myslí, že móda 
nie je pre každého, pretože dobré kúsky sú drahé 
kúsky. Je to chyba. Existuje spôsob, ako nevyzerať 
lacno, ale nakúpiť za dobrú cenu a vyzerať „šik“.

Musíte byť kreatívna a vedieť, ako správne zladiť oblečenie, pretože móda je 
o ŠTÝLE. Môžete si kúpiť módu, ale nie štýl! Tým veľkým tajomstvom je nájsť 
si svoj vlastný štýl. Kým ho však nájdete, je to proces, ktorý si vyžaduje čas, 
trpezlivosť a odhodlanie zmeniť svoj doterajší štýl. 

Dnes vám predstavím kombináciu oblečenia, ktorá stojí menej ako šesť-
desiat eur! Je to perfektný outfit na denno-denné nosenie. Môžete si ho ob-
liecť do práce, na nákupy, alebo len tak von s priateľmi. Keďže jún je obdobie, 
kedy sme sa už presunuli z chladnejších k teplejším dňom, ale ešte to nie je vždy 
na letné šaty, vybrala som farebné nohavice žiarivej ružovej farby. Neobávajte sa 
obliecť si svetlé letné odtiene, je vhodné ich doplniť niečím neutrálnym, v tomto 
prípade čiernym topom s čipkou. Určite viete, že čipka je jedným z hlavných tren-
dov tohto roka. Svoj outfit som doladila pohodlnými perlovými topánkami, ktoré však 
pôsobia elegantne. Aj keď som neminula veľa peňazí, outfit vyzerá naozaj sviežo na 
júnové jarno-letné dni. A nezabudnite, móda sa mení, štýl ostáva!

INDICKÉ DIEVČA

Volám sa Jaya a som „born in India but made in 
Italy“. Na Youtube kanáli mam svoj fashion blog 
nazvaný TheIndianGirl. Prostredníctvom svojich 
videi a článkov chcem ukázať ženám, ako správne si 
môžu dať dokopy skvelý outfit, v ktorom sa budú cítiť 
spokojne a zároveň sexi.

Zara

JEGGINS

Zara

BLÚZKA

Zara

TOPÁNKY 
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TR-terapia
liečba elektromagnetickými vlnami
Už viac ako rok existuje na trhu zdravotnícke zariadenie BIOREŠTART. Svojou novou 
technológiou liečenia pohybového ústrojenstva, tzv. TR-terapiou sa zaradili medzi 
popredné centrá, ktoré ľuďom prinášajú vysoko účinnú úľavu od bolesti na rôznych 
miestach tela. Navštevujú ich mladí ľudia, seniori a tiež vrcholoví športovci. Pýtate sa, 
ako to funguje? Jednoducho! Pri liečbe totiž špecializovaní fyzioterapeuti používajú 
cielenú rádiofrekvenčnú terapiu, ktorá priamo do tkaniva distribuuje vysokofrekvenčné 
elektromagnetické vlnenie. Na vlastnej koži si TR-terapiu vyskúšala aj naša redaktorka, 
aby sme vám mohli autenticky porozprávať, v čom spočíva proces TR-terapie. 

Začali sme vypísaním zdravotnej dokumentácie a  následne 
som si to namierila rovno k fyzioterapeutovi Filipovi. Kým sa celá 
terapia začala, Filip mi skontroloval stav môjho chrbta a opýtal 
sa dôležité otázky typu, čo robím pre zdravie svojho tela. Páčilo 
sa mi, že vyšetrenie prebiehalo na komplexnej báze a dostala 
som relevantné odpovede na všetky moje otázky. Po vyšetrení 
chrbta sa už začala samotná procedúra nazývaná TR-terapia. 
Pod brucho som dostala tzv. neutrálnu elektródu (špeciálnu 
platňu), ktorá pomáha vytvoriť elektrický obvod v tele. Násled-
ne mi Filip vysvetlil, čo mi vlastne bude robiť. Ja som len cítila 
príjemné teplo na chrbte, ktoré postupne uvoľňovalo moje stre-
som poznačené telo. „Je to  špecifický druh fyzikálnej terapie 
a človek eviduje ten elektrický prúd ako teplo. Prístroj obsahuje 
dve elektródy, jedna je kapacitná a druhá rezistentná. Kapacitná 
má za účel distribuovať tok energie do štruktúr, ktoré majú väčší 
objem tekutín, čiže koža, podkožie, či svaly. Druhá hlavica dis-
tribuuje tok energie do štruktúr, ktoré sú už tuhšieho charakte-
ru, ako povrch kostí, kĺby. Problematické miesto, ktoré chceme 
liečiť, musí byť v konkrétnej obvodovej dráhe, preto, keď teraz 
aplikujem TR-terapiu na váš chrbát, platňu máte pod bruchom,“ 
vysvetlil fyzioterapeut Filip.

Aj keď TR-terapia je veľmi príjemnou procedúrou, pri ktorej 
človek zároveň aj zrelaxuje aj svoju myseľ, je možné pri proce-

dúre aj aktívne cvičiť. „Do terapie je možné zapojiť aj cvičenie, 
ktoré k  samotnému liečeniu výrazne dopomáha. Procedú-
ra teda nemusí byť iba pasívneho charakteru. Napríklad, keď 
aplikujem terapiu na krčnú chrbticu a  prechádzam hlavicou 
elektródy prístroja po problematickej oblasti, vyzvem pacien-
ta, aby sa s nádychom nadvihol. Tým zapojíte svaly v hrudnej 
a krčnej oblasti. Akonáhle sa spomínaná časť prekrví, automa-
ticky si to ten tok energie nasmeruje, kam má,“ dodal fyziote-
rapeut Filip.

Po pol hodine TR-terapie som mala skutočne príjemný 
uvoľnený pocit a môžem po vlastnej skúsenosti povedať, že 
procedúru budem odporúčať aj vo svojom okolí. Okrem sa-
motného procesu liečby som sa dozvedela cenné informá-
cie od fyzioterapeuta Filipa. Na personále je vidieť, že svojmu 
povolaniu skutočne rozumejú a chcú ľuďom pomôcť. Za mňa 
teda skvelá skúsenosť.

A u t o r :  J a n a  K a d l e č í k o v á 
Z d r o j  f o f o :  R ó b e r t  B e r t o l d

 Vyskúšali sme_
 na vlastnej koži_ 

 Bioreštart, s.r.o._
Seberíniho 9, 821 03 Bratislava_ 

 www.biorestart.sk, tel.: 0908 297 430_
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Vedieť skombinovať viacero farieb naraz môže byť občas veľký 
problém. Tak ako s tým zatočiť tak, aby to pôsobilo pekne a vkus-
ne? Ak si chcete obliecť nejaký kvetovaný/vzorovaný kúsok je 
vhodné od neho odvíjať aj ostatné kúsky oblečenia. Vďačnou far-
bou, ktorou nič nepokazíte a necháte kvetovaný kúsok plne vynik-
núť je telová farba. Ak sa vám však kúsok, ktorý ste si zadovážili 
páči natoľko, žeby ste ho radi zvýraznili ešte viac, pracujte s farba-
mi, ktoré na danom kúsku sú. Výsledok takéhoto stylingu môžete 
vidieť na uvedenom outfite. O kvetovanom vzore sa hovorí, že do-
káže podčiarknuť ženskú krásu. Aby sme však celkový dojem zo 
šiat zintenzívnili, zvolili sme kabelku a lodičky v sýtych farbách šiat. 
Vhodnou voľbou sú aj visiace náušnice, ktoré vďaka úhľadnému 
účesu pekne dotvárajú celý outfit. Výsledkom je ženský, romantic-
ký outfit vhodný na prechádzku po meste alebo na príjemný letný 
večer s priateľmi.

Z d r o j :  D e s i r e  f a s h i o n  b l o g

Ako nosiť 
kvetované 
vzory? Vyskúšali sme_

 na vlastnej koži_ 

2017

Prihláška a viac informácií na
www.florbalovedobrodruzstvo.sk

Florbalový tábor pre deti
vo veku od 6 do 14 rokov

Denné aj pobytové
turnusy v termínoch

od 10. 7. - 29. 7. 2017
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Sú oveľa chudobnejší ako zvyšok populácie a žijú v podmienkach pripomínajúcich 
dobu kamennú. Napriek tomu, že osud sa s nimi v minulosti kruto pohral, 
nevzdávajú sa a stále hľadajú svoje miesto v etnicky rozdelenej spoločnosti. 
Pygmejovia si prešli v Rwande peklom, no aj s pomocou Slovákov im svitá na lepšiu 
budúcnosť. Vybrať sa k nim na návštevu však znamená vrátiť sa do minulosti.

Kibeho na juhu Rwandy sa vo svete preslávilo najmä ako svä-
tá zem, kde sa pred vyše tromi desaťročiami začala školáčkam 
zjavovať Panna Mária. Menej sa už vie o  tom, že práve okolie 
tamojšieho sanktuária bolo až donedávna miesto, kam chodili 
pravidelne žobrať pygmejské deti. Ich predkovia sa nikdy ne-
miešali do politiky, jej následky však pociťujú dodnes – opovr-
hovanie spoločnosti, nedostatok pôdy a neschopnosť uplatniť 
sa. V minulosti to boli obratní lovci zvyknutí na život v horách, 
dnes bezprizorní žobráci bojujúci o svoje miesto pod slnkom. 
Každému cudzincovi, ktorí s  nimi príde do styku, začne vŕtať 
v hlave, či sa im nedá nejako pomôcť. Povedali sme si, že svet 
síce nezachránime, možno aspoň na chvíľu potešíme niekoľ-
ko rodín a nakŕmime ich hladné krky. Na trhu sme kúpili vrece 
múky, pečivo a zopár drobností, nasadli na korbu nákladného 
auta a hybaj za nimi na vidiek.

Jedlo je sviatok

Kvalitne povytriasaných a  zaprášených nás šofér vyložil pri 
osade obohnanej niekoľkými banánovníkmi a  malými políč-
kami s dozrievajúcou zeleninou. Ihneď sa okolo nás zhŕkol dav 
zvedavých a zafúľaných detí v roztrhaných tričkách po starších 
súrodencoch. Z ich zovretia nás vyslobodila staršia žena a za-
viedla nás na miesto, ktoré slúžilo ako malé námestie, detské 
ihrisko i tanečný parket zároveň. Pod skúmavým pohľadom de-
dinčanov sme jej odovzdali skromné dary a nestíhali sme krútiť 
hlavami nad prostredím, v ktorom sme sa zrazu ocitli. „Bývame 
veľmi skromne,“ rozhovorí sa Annonciata Nyiraminani a  poti-
chu pokračuje. „Nemáme elektrinu ani vodu a niečo pod zub 
si doprajeme len asi štyrikrát do týždňa. Každý, kto žije v tejto 
osade, potrebuje prácu a peniaze. Nie vždy je čo robiť a často 
sa vraciame domov s prázdnymi rukami,“ dodáva smutne. Veru, 
luxus by sme v tejto osade zrejme hľadali márne. Ako postele 
slúžia rohože na zemi, varí sa na ohnisku a hygiena? Radšej sa 
ani nepýtam...

Z lovcov hrnčiari

Domáci nás usadili na malú lavičku pred jednu z blatom obhá-
dzaných chyží a sami sa uvelebili na zaprášenej zemi. Postupne 
sa k nám pridávali ďalší, od ktorých sa dozvedáme o súženiach 
Pygmejov viac detailov.  Neľudské podmienky ich síce trápia, 
prízvukuje starejší, no na ich zlepšenie nie sú schopní urobiť 
nič. Postupným odlesňovaním prišli o  lovecké teritóriá, z  kto-
rých vznikli vojenské zóny, bane a polia. Na stáročia udržiavaný 
spôsob života museli v  priebehu niekoľkých rokov zabudnúť. 
Z  lovcov sa tak stali rezbári, hrnčiari, robotníci alebo sluhovia 
žijúci až za hranicou biedy. „Nie vždy je čo robiť a často sa vra-
ciame domov s prázdnymi rukami,“ zapája sa do debaty približ-
ne 40-ročný Jean Pierre. „Ak je lepší deň, zarobím približne tisíc 
frankov, čo je len niečo vyše jedného eura, za čo kúpim fazuľu, 
zemiaky, možno trochu múky a aspoň na chvíľu máme čo dať 
do úst. Nemôžem minúť všetko. Časť z peňazí odkladám a keď 
sa mi podarí, tak raz za dva-tri mesiace si kúpime niečo na oble-
čenie,“ objasňuje nám nelichotivú situáciu. Niektorí Pygmejovia 

NA NÁVŠTEVE 
U PYGMEJOV
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síce ešte veria v pomoc vlády alebo zahraničia, iní sa pri kaž-
dej možnej príležitosti aspoň na chvíľu snažia obrátiť myšlienky 
iným smerom.

Starosti idú bokom

Hudba a  tanec, nech sú akokoľvek chytľavé, síce neodvrá-
tia stratu identity a  nenaplnia prázdne žalúdky, dajú však as-
poň na chvíľu zabudnúť na bežné starosti. Dnes je čo oslavo-
vať, pošepli sme si s  kamarátom a  skôr, ako sme dohovorili, 
to začalo v osade hučať. Postupne sa pridával spev, rytmické 
tlieskanie a podupkávanie, ktoré prešlo do frenetického tanca. 
Je to súčasť pygmejskej kultúry a je až takmer zázrak, že si ju 
uchovali až dodnes. Dôvodov na radosť totiž majú ako šafra-
nu. Hlad, beznádej a  nedostatok pozornosti ich dennodenne 
vyháňajú do ulíc, vrátane tých najmenších, ktorí sa postupne 
naučili jesť aj šupy z banánov. Len v roku 1993 bolo odkázaných 
na žobranie neuveriteľných 70 percent pygmejskej populácie. 
Nečudo, že ešte pred niekoľkými mesiacmi sa tieto deti deň 
čo deň bezcieľne potulovali po okolí a čakali, kým sa  ich blízki 
vrátia domov.

Stačí zasadiť semienko

Pohľad na žobrajúce deti a malých tulákov nenechal chladnými 
slovenských dobrovoľníkov, pôsobiacich v Kibeho. Nemohli ďalej 
znášať najmä pohľad na chudobných a otrhaných šarvancov, deň 
čo deň sa tmoliacich v okolí miestneho kostola. Spolu s tamojšou 
rehoľou sa preto pre ne vlani rozhodli vybudovať denné centrum. 
„Cieľom tohto projektu by mala byť najmä integrácia detí, ktoré 
žijú v ústraní od civilizácie,“ vysvetľuje dobrovoľníčka Monika Vl-
hová, ktorú sme stretli pred útulne vyzerajúcou škôlkou. „Kmene 
Pygmejov často žijú v podmienkach, ktoré sú sto rokov za nami. 
Snažíme sa ich nakŕmiť, vzdelávať, naučiť ich hygiene a ukázať im, 
že žiť sa dá aj inak, ako to vidia vo svojich rodinách. Možno sta-
čí zasadiť nejaké semienko, ktoré treba polievať, vyrastie z neho 
nejaký strom a dá im to plody – základné veci, ktoré sa tie deti 
doma nenaučia,“ dopĺňa. Deň v škôlke je pre väčšinu detí sviatok 
– oblečú si najlepšie šaty a aj keď niekedy do nej musia kráčať aj 
dve hodiny, aspoň na  chvíľu môžu zabudnúť na podmienky, do 
ktorých sa o niekoľko hodín budú musieť vrátiť. 

Svetlo na konci tunela

Hoci Pygmejovia tvoria sotva jedno percento rwandskej popu-
lácie, sú pôvodnými obyvateľmi krajiny a stále jej majú čo dať. 
Naopak to, žiaľ, akosi nefunguje, no práve podobné projekty, 
ako ten slovenský, by mohli pohnúť ľady a  rozsvietiť svetielko 
na konci dlhého tmavého tunela. Po hodinách strávených pá-
nubohu za chrbtom opäť naskakujeme na korbu a mĺkvo roz-
mýšľame, koľko podobných miest a tiež osudov možno ešte aj 
dnes nájsť po celej Afrike. Smutne mávame obyvateľom osady 
na rozlúčku a v kúdoloch prachu sa nám z dohľadu strácajú deti 
s nafúknutými bruškami, ktoré už na druhý deň zrejme nebudú 
mať čo vložiť do úst. Aj toto je obraz dnešného sveta, v ktorom 
si väčší a silnejší strážia svoje teritórium a menším občas hodia 
len ohlodané kosti. Aj keď rwandskí Pygmejovia by boli určite 
vďační aj za ne. 

M i c h a l  R y b a n s k y ,  r e p o r t é r  T V  J O J
F o t o :  a r c h í v  a u t o r a

w w w . w a n d e r e r . s k

NA NÁVŠTEVE 
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e-shop
PNEUMATIKY
      AJ S PREZUTÍM

www.mikona.skVIDEO

KONTAKT:
0949 88 01 01
www.samada.sk

VSTAVANÉ SKRINE, ŠATNÍK

kvalitné materiály
rýchla doba dodania
bez zálohy vopred
splátky s 0% úrokom
záruka 3 roky

LOMBARDI - znamená cítiť sa dobre oblečený bez veľkej námahy.

NAVŠTÍVTE NÁS – o Váš šatník sa  postaráme, 
oblečieme Vás pre každú príležitosť.

Pre pánov s náročnejšími požiadavkami ponúkame 
MIERENKOVÉ ŠITIE oblekov a voľnočasových sák.

na svadbu p každodenný život p módne 
p vysoko kvalitné p atraktívne

LOMBARDI p ETERNA p OLYMP p MARVELIS p CAMPIONE

LOMBARDI  FASHION HOUSE, OC MY - 
Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava

TEL: +421 910 901 400 p www.lombardifashion.sk 
info@lombardifashion.sk
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Model auta pochádza z charakteristického dizajnu M divízie značky 
BMW. Vychádzajú z pretekárskych vozidiel homologizovaných pre 
bežnú cestnú premávku. Z nového BMW M2 Coupé vyžaruje neuve-
riteľná sila a dynamika. Svalnaté tvary exteriéru a interiéru s kvalitný-
mi materiálmi a detailmi z motoristického športu sú neoddeliteľnou 
súčasťou tejto mníchovskej legendy. Dizajn a koncept nového BMW 
M2 Coupé vychádza z historických základov BMW M GmbH. Má kla-
sický pohon zadných kolies s  precíznosťou moderného športové-
ho automobilu. Aerodynamika je dotiahnutá do tých najpresnejších 
detailov. Športovo ladený podvozok a  výkonný radový benzínový 
6-valec M TwinPower Turbo sú zárukou neskutočnej dynamiky. Pre-
vodovka je buď manuálna 6-stupňová alebo M dvojspojková, so sys-
témom Drivelogic. Samozrejmosťou je aktívny M diferenciál a veľmi 
rýchla odozva na plyn, ktorý dokáže zrýchliť vozidlo do vysokých 
rýchlostných limitov.  

Auto sa dá vyskladať individuálne podľa potrieb a  želaní zá-
kazníka. Pre záujemcov je k dispozícii celá rada doplnkovej výbavy 
M Performance, ktorá síce dokáže predražiť automobil až o jednu 
tretinu základnej ceny vozidla, avšak tento nadštandard je priro-
dzenou súčasťou tejto luxusnej nemeckej značky. Počiatočná cena 
vozidla sa pohybuje v dílerskej sieti na Slovensku od 70 tisíc eur. 
Automobil si môžete zakúpiť vo viacerých farebných prevedeniach, 
napríklad v  modrej, bielej alebo sivej. BMW M2 je prešpikované 
najnovšími pokrokovými technológiami a výsledkom je maximál-
ny športový zážitok z  jazdy. Avšak je to auto určené do suchého 
letného obdobia, vzhľadom na to, že ide o zadný náhon. V zimnom 
období je skôr na škodu jazdiť s ním.

A u t o r :  J a n a  K a d l e č í k o v á
Z d r o j  f o t o :  B M W

Z d r o j  i n f o r m a c i i :  w w w . b m w . s k

  Automobil disponuje 370 k pri 6500 ot/
min a krútiacim momentom 465 Nm 
a pri funkcii overboost dokáže motor 
vyvinúť mimoriadne mohutnú silu 
s krútiacim momentom až 500 Nm.

BMW M2 Coupé: 

Malá beštia

 Dokáže pokoriť rýchlosť z 0 - 100 km/h za 
4,5 sekundy, čo predstavuje pre bežného 
motoristu priam raketové zrýchlenie.

 Nepoľavuje až do rýchlosti 250 km/h, 
resp. 270 km/h pri odblokovanej 
verzii riadiacej jednotky.

P O D  K A P O T O U



Na výrobu kávy potrebujete mať 
oko, nos, chuť aj zmysel pre dotyk
V roku 2014 založil značku kávy, ktorej dal prívlastok kvalitná, zdravá, slovenská káva. 
On sám je kávový gurmán. Dnes spolupracuje s takmer tristo obchodnými partnermi 
a pripravuje sa na vstup do reťazcov. Reč je o Michalovi Pollákovi, majiteľovi kávy 
značky Štrbské Presso. V zaujímavom rozhovore sa dočítate aj o tom, odkiaľ dováža 
kávu, s akými odborníkmi sa radí a v ktorom štádiu nastupuje na rad kofeín.

Prečo práve Štrbské Presso? Čo má značka 
Vašej kávy spoločné so Štrbským plesom?

Je to Slovensko. Asi každý Slovák pozná Štrbské pleso, dokon-
ca aj každý Čech, Maďar či Poliak. Keď sme sedeli s mojim pria-
teľom pri káve, zamysleli sme sa, že na Slovensku neexistuje 
taká značka kávy, z ktorej by bolo hneď jasne, že je slovenská. 
A jednou z najznámejších slovenských lokalít je práve Štrbské 
pleso. Hľadali sme teda názov a keď na stôl padol názov Štrbské 
Presso, bolo jasné, že nemusíme hľadať ďalej.

V čom je vaša káva výnimočná?

Má prívlastok unikátna zdravá slovenská káva. V menej kvalit-
ných kávach nájdete polámané zrná, rôzne veľkosti zŕn, zrná 
poškodené rôznymi živočíchmi a podobne. U nás je to predo-
všetkým o kvalite. Pripravili sme kávu, ktorá je dvakrát praná, je 
to triedená frakcia, čiže zrná sú roztriedené podľa veľkosti a až 
potom je pražená. Káva má širokospektrálne blahodarné účin-
ky, je dobrá proti osteoporóze, parkinsonovej chorobe, alzhei-
merovi, dá Vám približne 80% antioxidantov, ktoré potrebujete, 
je aj proti rakovine. To, čo dávame navyše je, že máme rovno-
vážne praženú kávu. Okrem toho sme pripravili aj zmesi škorice 
a Tatranského hronca s kardamónom.

Odkiaľ dovážate kávu?

Naša káva má pôvod v ôsmych krajinách, a to z Vietnamu, Indie, 
Kene, Etiópie, Hondurasu, Guatemaly, Brazílie a Nepálu. Z tých-
to krajín máme zmesi. Dovezieme zrno, máme receptúru na po-
mer. Odrody sa samostatne pražia, pretože každá potrebuje iný 
čas a inú teplotu a následne sa miešajú. Je to skutočné umenie.

Odkiaľ ste čerpali vedomosti o káve?

Nie som odborník na kávu a rád si nechám poradiť. Odborníkom 
sa človek stane až po mnohých rokoch praxe. Keďže som ale 
prešiel kúsok sveta a dnes pražíme v Taliansku, radi si nechá-
me poradiť práve tam, pretože sú to fundovaní ľudia, ktorí majú 
takmer 100 ročnú tradíciu. Je to rodinná firma, majú vynikajúce 
technológie. Avšak ani to nie je zárukou kvality. Na kávu potre-
bujete mať oko, nos a samozrejme chuť a tiež dotyk. Musia to 
ovládať.

Platí pravidlo, o ktorom sa často hovorí, že 
čím viac vody je v káve, tým je škodlivejšia?

Je to o  procese lúhovania. Je to ako s  čajom. Keď vložíte do 
horúcej vody vrecko s čajom, trvá pár sekúnd, kým sa začnú tie 
látky uvoľňovať. Pri káve je to podobné. Keď pustíte vodu cez 
páku, ako prvé vymýva ten najjemnejší prach, to je tá pena. Po-
tom tečúci prameň začína byť redší a svetlejší a po pár sekun-
dách sa začína uvoľňovať kofeín. Niekedy to ľudia vypnú ešte 
predtým, ako sa uvoľní kofeín, takže v káve vôbec nie je. To je 
napríklad v káve ristretto.

A tie škodliviny nastupujú po uvoľnení kofeínu?

Áno, potom sa začnú uvoľňovať rôzne škodliviny, ktoré nepotre-
bujeme. Čiže veľká káva je totálne nadupaná kofeínom a škod-
livinami.

Závisí sila a chuť kávy vo veľkej miere 
od nadstavenia kávovaru?

To je úplne najpodstatnejšie. Tlak, teplota vody, hrúbka mletia, 
samozrejme stroj musí byť vyčistený a podobne. Aj nadstavenie 
gramáže urobí svoje. Je to veľká veda dokázať stroj nadstaviť tak, 
aby bola káva podľa predstáv. Môžete mať kvalitnú kávu, ale keď 
máte nesprávne nadstavený stroj, výstup nebude v poriadku.

A u t o r :  J a n a  K a d l e č í k o v á 
Z d r o j  f o t o :  a r c h í v  M .  P o l l á k a 

w w w . s t r b s k e p r e s s o . s k
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KVALITNÝ 
POKLADNIČNÝ 
SYSTÉM
je základom 
fungujúcej 
prevádzky
Chystáte sa otvoriť si reštauráciu, bar či 
kaviareň? Kvalitná registračná pokladnica 
či do posledného detailu premyslený 
pokladničný systém sa pre vás následne 
stanú nevyhnutnosťou. Avšak samotným 
zakúpením registračnej pokladnice sa 
všetko ešte len začína. Technická podpora, 
promptnosť pri riešení porúch či rôzne 
zaškolenia sú pridanou hodnotou, ktorú 
si musíte dôsledne zvážiť ešte predtým, 
ako si vyberiete servisnú organizáciu.

Dve najúspešnejšie spoločnosti v oblasti registračných poklad-
níc a fiskálnych tlačiarní v Bratislave a okolí LB SERVIS SK s.r.o. 
a Jozef Jakubčík – SalveQ sa zlúčili a vytvorili bezkonkurenčnú 
servisnú organizáciu naďalej fungujúcu pod značkou LB SERVIS. 
Vďaka tejto fúzii môžete využiť jej služby už aj v bratislavskej Kar-
lovej Vsi na Špieszovej ulici č. 1. Prevádzky tejto servisnej organi-
zácie nájdete aj na Trnávke, v Rači, Pezinku a dokonca aj v Prahe.

Okrem toho rozšírila svoj tím aj o  ďalších skúsených 
a  promptných technikov a  o  servisné vozidlá. V  porovnaní 
s  konkurenciou dokáže expresne vyriešiť akúkoľvek poruchu 
na pokladni či povinnú ročnú údržbu. Na počkanie vás obslúžia 
na ktorejkoľvek zo svojich predajní, alebo vás navštívia priamo 
na vašej prevádzke po predchádzajúcej telefonickej dohode.

Dnes vám už spoločnosť LB SERVIS dokáže ponúknuť na-
ozaj pestrú paletu produktov v oblasti platobných terminálov, 
registračných pokladníc a  pokladničných softvérov, akými sú 
Oberon, MK Soft, iKelp, POS Mobile či Papaya. Navštívte nie-
ktorú z prevádzok spoločnosti LB SERVIS a nechajte si poradiť 
od jej personálu. Garantujeme vám, že o pokladniciach vedia 
všetko!

L B  S E R V I S  S K  s . r . o .

Prevádzky:
Kašmírska 17, Bratislava–Trnávka

Kadnárova 37, Bratislava–Rača

Špieszova 1, Bratislava–Karlova Ves

Hečkova 1, Pezinok – Grinava

Husitská 28, Praha – Žižkov

www.pokladna.sk



Najkrajšia predajňa 
SVIETIDIEL 
v  BRATISLAVE 
pri  Shopping Palace
Zľava -10% na nezlacnený tovar 
pri uvedení hesla „Cafe News“
Zľava platí do 23.6.2017. 

Značka B:Hard ma vzhľad dreveného dubového 
masívu, je extrémne tvrdá, protišmyková, 
oderuvzdorná, ideálna na podlahové kúrenie, 
nehorľavá, odolná voči tlaku a zlomeniu. Podlaha 
je povrchovo upravená olejmi s rôznym sfarbením.

Pomocou patentovanej technológie na základe 
drevo-práškovej bázi  (Wood-Powder-Basis) je 
nanesená pravá drevená dyha  na extra tvrdú 
minimálne nasiakavú dosku. Toto spojenie prináša 
trvalo spevnený a odolný celok. B:Hard  sa uplatní 
všade kde je vyžadovaná drevená podlaha, 
ale kladie sa zvýšený dôraz na zaťaženie. Či už 
obývacie izby, tanečné sály, učebne, kancelárie 
alebo obchody, atd.

Svetová novinka na slovenskom trhu

tel: 0910 111 555
www.magnettrade.sk
magnettrade@magnettrade.sk

Viac informácií o produkte zistíte 
v našej novo otvorenej predajni 

v OC Styla na Zlatých pieskoch 
alebo na uvedených kontaktoch.

Spoločnosť Magnet Trade s.r.o. prichádza na slovenský trh 
s novými drevenými parketami od firmy Stöckl  z Rakúska.



Novostavby v dedinke Wolfsthal: 
Bývajte v Rakúsku už toto leto!
Či už sa jedná o gastronómiu, oblečenie alebo dovolenky, hovorí sa „sto ľudí, sto chutí“. 
Pri téme bývania v Rakúsku sme sa však stretli vo veľkej väčšine prípadov s názormi, že život u našich 
rakúskych susedov je skvelý. Spoločnosť CJUB REALITY má pre vás výnimočnú ponuku bývania 
v pohraničnej dedinke Wolfsthal! Výborne situované novostavby sú už hotové a čakajú na svojich 
nových majiteľov. Stačí, ak prídete na obhliadku, dohodnete sa na kúpe a môžete sa sťahovať!

Pri rozhodovaní o presťahovaní sa do su-
sedného Rakúska hrá dôležitú úlohu fakt, 
ako prebiehajú oficiality spojené so zme-
nou bydliska. Spoločnosť CJUB REALITY 
vám pomôže vybaviť papierovanie za vás! 
Prihlásenie trvalého pobytu do dedinky 
Wolfsthal, prihlásenie motorového vo-
zidla, vybavenie rodičovského príspevku 
a rodinných prídavkov, na ktoré máte ná-
rok, a tiež informácie o zdravotnom pois-
tení – s týmto všetkým sa môžete obrátiť 
na realitnú kanceláriu Cjub reality.

Že u  našich susedov sa býva skutočne príjemne, nám potvrdila 
aj bývalá moderátorka a najmä milujúca manželka a matka troch detí 
Martina Šimkovičová, ktorá už niekoľko rokov žije za hranicami. Pri sťa-
hovaní si spolu s manželom Igorom poradili veľmi jednoducho. „Môj 
kamarát, ktorý mal so sťahovaním už skúsenosti nám poradil  pani, kto-
rá všetky tieto záležitosti s papierovaniami vybavuje. Bolo to pre nás 
veľkou pomocou. Podľa jej pokynov sme pripravili všetky potrebné do-
kumenty a ona doriešila všetko ostatné,“ vysvetlila Martina, ktorá spolu 

so sťahovaním hneď vyriešila aj otázku 
tamojšej školy pre svojho syna a aktuálne 
od septembra začína navštevovať škôlku 
v Rakúsku aj jej malá dcérka. Vzhľadom 
na to, že za prácou dochádzajú do Bra-
tislavy, spýtali sme sa Martiny, ako je to 
s  potenciálnymi kolónami. „Do Bratisla-
vy dochádzame každý deň. Nebývajú tu 
kolóny, pokiaľ sa neudeje niečo na ceste. 
Počas víkendov je tu väčšie množstvo 
cyklistov a najmä v nedeľu takmer žiadne 
autá“, vysvetlila sympatická mamička. Čo 
sa týka rôznych aktivít v prírode a vyžitia 

pre rodiny, o to rozhodne núdza nie je. „Sú tu perfektne vybudované 
cyklistické trate mimo hlavných ciest a v podstate sa tu dá bicyklovať 
takmer všade. V každej dedine je oplotené detské ihrisko, neďaleko je 
aj zábavný park so ZOO, kúpele, jazerá, parky. Bežne tu stretnete ba-
žanty, či jarabice, v jazerách sú kačky, blízko pri vás prebehnú srnky, či 
zajace, na plote nám nedávno pristála aj sova a asi sa jej u nás páčilo, 
lebo sa vrátila viackrát,“ hovorí s úsmevom.

w w w . c j u b r e a l i t y . e u

Najkrajšia predajňa 
SVIETIDIEL 
v  BRATISLAVE 
pri  Shopping Palace
Zľava -10% na nezlacnený tovar 
pri uvedení hesla „Cafe News“
Zľava platí do 23.6.2017. 



VŠETKO NAJLEPŠIE 
hollywoodskym velikánom
MORGAN FREEMAN 
1. 6. 1937
Tento úžasný herec s podmanivým hrubým hlasom sa stal 
v Hollywoode slávnym až po štyridsiatke, takže v hereckej 
brandži sa presadil pomerne neskoro. Predtým o ňom svet 
ani len netušil a málokto vie, čím sa dovtedy živil. My to 
vieme! V mladosti si potykal s alkoholizmom, a to zapríčinilo 

aj rozpad jeho prvého manžel-
stva. V druhom manželskom 

zväzku však už zotrval viac 

ako tridsať rokov a sú z toho štyri deti a desiatka vnúčat. Od 
roku 2008 je opäť rozvedený. Túžil po kariére pilota, no po 
príchode do LA sa ocitol na javisku v divadelných predstave-
niach. Živil sa tiež ako profesionálny tanečník. Neskôr začal 
točiť seriály a v menej známych filmoch hrával detektívov či 
policajtov. Až po päťdesiatke sa začal objavovať v známych 
filmoch ako Robin Hood, Vykúpenie z väznice Shawshank, 
Smrtiaca epidémia, Batman či Bruce, Všemohúci. Toto už boli 
skutočné filmové lahôdky. Sám Freeman povedal: „Myslím si, 
že úspech vznikol v pravú chvíľu, vtedy, keď mal prísť. Keby 
sa to stalo skôr, možno by som nedozrel na role, ktoré pre 
mňa veľa znamenajú. A tiež by ma ten úspech možno zničil“. 

NATALIE PORTMAN 

9. 6. 1981 (36)
Natalie je krehké krásne dievča, ktoré sa narodilo 

v izraelskom Jeruzaleme. Hovorí plynule hebrejsky, 
avšak v každom jazyku má príjemné vystupovanie 

a filmový priemysel si ju už od útleho veku zafixoval ako 
veľký herecký talent. Zaujímavosťou je fakt, prečo sa stala 
vegetariánkou. Ako osemročná sa zúčastnila na lekárskej 
konferencii svojho otca, na ktorej videla operáciu laserom 

robenom na kurati, odvtedy dala mäsu stopku. Keď mala 
ešte len jedenásť rokov, objavil ju hľadač talentov v new 
yorskej pizzerii. Zrazu ju bolo možné vidieť vo viacerých 

reklamách a tiež na mólach ako modelku. Prešla 
si niekoľkými divadelnými rolami, no jej hneď 

prvá herecká príležitosť bola bomba! 
Zahrala si dvanásť ročnú Mathildu po 

boku Jeana Rena vo filme Leon. 
Režisér Luc Besson z nej touto 

rolou urobil hviezdu a potom to 
už išlo samo. Star Wars, V ako 

vendeta, Thor alebo Čierna la-
buť. Kto videl, nemá čo dodať.

3680
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NICOL KIDMAN 
20. 6. 1967

Aj keď v mladosti Nicol najviac poznali vďaka vtedajšiemu manželo-
vi Tomovi Cruisovi, bola snaživá a neskutočne ambiciózna. Aj preto sa 
dostala tam, kde je. Nebála sa účinkovať napríklad v horore Tí druhí, 
ale nehanbila sa ani ukázať nahá hneď v niekoľkých filmoch ako na-

príklad Spaľujúca vášeň či Moulin Rouge alebo Návrat do Cold Moun-
tain. Minulý rok si zahrala veľmi precítenú postavu matky dvoch 

adoptovaných synov vo filme Lion a fanúšikovia Nicol sa majú na 
čo tešiť aj tento a budúci rok. Objaví sa až v piatich filmoch.

COURTENEY COX 
15. 6. 1964

Film Vreskot, seriál Priatelia... no ju sa nedá nepoznať. Ale pekne po 
poriadku. Courteney, najmladšia zo štyroch detí, nemala ľahké detstvo, aj 

keď jej rodičia boli solventní a vyzeralo to, že im nikdy nič nechýbalo. Keď 
mala Courteney desať rokov, rodičia sa rozviedli a ona tým výrazne trpela. 

Stala sa z nej rebelka a dokonca ani nedokončila univerzitu a zdrhla 
do New Yorku za prácou modelky. Popri modelingu začala chodiť 

na herecké kurzy. V tom čase sa objavila v klipe speváka Brucea 
Springsteena, za čo dostala dnes už pre ňu smiešny hono-

rár 350 dolárov. Avšak tento klip sa stal 
jedným z najúspešnejších v tej dobe 

a bolo to práve pre jej charizmu. To jej 
zabezpečilo vchod medzi hereckú 
elitu, aj keď, kým prišli tie pravé 

role, prešla aj pár dosť negatív-
ne hodnotenými filmami. Definitívne 

sa stala slávnou filmom Ace Ventura, 
a krátko na to už nakrúcala prvé diely seri-
álu Priatelia ako slávna Monika Gellerová.

 LIAM NEESON 
7. 6. 1952 (65)

Liama poznáme skôr z akčných filmov, kde predvádza, 
že je skutočne dobrý bitkár. Nečudo, veď ako mladý sa 

dlho venoval boxu. V pubertálnom veku si myslel, 
že by sa mohol uplatniť vo vede a fyzike, no tento 

svoj úmysel nakoniec hodil za hlavu, a vydal sa na 
štúdium pedagogiky. Náhodne sa dostal na kurzy 

drámy a tu sa začína písať jeho herecká histó-
ria. Prvým jeho kľúčovým filmom bola snímka 
Darkman, avšak stále ostal aj pri divadelných 
predstaveniach. Viete, že kým Liam našiel tú 

pravú, mal pletky s Barbrou Streisand aj s ak-
tuálne vyhlásenou najkrajšou ženou na svete 

Juliou Roberts? Áno mal! No ale späť k filmom, 
v ktorých sa preslávil. Sú to napríklad Schin-
dlerov zoznam, 96 hodín, či Láska nebeská.

53

65

50

cafe newsF I L M O V É  P L Á T N O 2 1



Ing. Igor Hraško · Obchodný riaditeľ PD Vajnory · Mobil: 0908 909 416 · E-mail: obchod@pdvajnory.sk

Pre degustácie nášho vína:
Počet degustačných vzoriek z kategórie HoReKa 
(podľa vášho výberu):  10
Degustácia vína do 15 osôb: 70,-€
Degustácia vína do 30 osôb: 135,-€
Degustácia vína do 45 osôb: 200,-€
V cene degustácie je záhryz (pečivo a syr) a voda, 
prehliadka pivnice a odborný výklad. Možnosť objednať 
aj vína z kategórie Exclusive, či viac vzoriek vína.
Voliteľný záhryz (domáca štrúdľa a pagáče):  2,50 €/os.
Možnosť podávania obedu či večere formou cateringu 
Pre spoločenské akcie – semináre, školenia, 
porady, teambuildingy, rodinné oslavy:
Kapacita miestnosti max. 50 osôb, sedenie zo stolmi 35 osôb
Cena za prenájom miestnosti: 15,-€/ hod. (najmenší nájom 3 hod.)

Poľnohospodárske družstvo 
Vajnory, produkujúce 

výborné vína z vlastných 
viníc, vám ponúka možnosť 

riadených degustácií 
vo svojej degustačnej 

a spoločenskej miestnosti.



Vsaďte na jednoduché recepty. Zadovážte si kvalitné cestoviny, 
paradajky, parmezán a olivový olej. Kvalitné paradajky sú zák-
lad talianskej kuchyne. Nielenže musia vyzerať ako paradajky, 
ale hlavne musia mať vôňu a chuť. Na Slovensku máme viacero 
pestovateľov paradajok, ktorí majú celoročnú produkciu. Jed-
ným z nich je družstvo Ovozela, ktoré dbá na najvyššiu kvali-
tu a  chuť, navyše používajú bioochranu a  dostanete ich vždy 
čerstvé, keďže už do 12 hodín od zberu sú na pultoch predajní. 
Pridajte ich do tallinských špecialít a neoľutujete.

Bruschetta s paradajkami a parmezánom

• 1 bageta
• 500 g paradajok, najlepšie Medulienka (sú sladšie 

ako klasické cherry a dodajú výnimočnú chuť )
• 2- 3 strúčiky cesnaku
• zväzok čerstvej bazalky
• olivový olej (panenský)
• 50 g parmezánu

Bagetu nakrájame a opečieme po oboch stranách na suchej 
panvici dozlatista. Z paradajok odstránime jadierka a pokrájame 
ich, pridáme pokrájanú bazalku, nastrúhaný cesnak a parmezán, 
soľ a olivový olej. Dobre premiešame a natrieme na bagetu.

Paradajková 
polievka

• 1 lyžica olivového oleja
• 1 stredne žltá cibuľa, stredné kocky
•  soľ
• 2 stredné strúčiky cesnaku,
• Štipka červenej papriky
• 6ks koktejlka paradajok lúpaných (výho-

dou je ich šťavnatosť a aromatická vôňa)
•  1/2 šálky kuracieho vývaru
• 1/3 šálky smotany
• Čerstvo mleté čierne korenie

Pri paradajkovej polievke určite nešetrite na paradaj-
kách ale doprajte si slovenské paradajky prvotriednej 
kvality, ktoré budú mať vôňu a chuť, čo je pri paradaj-
kovej polievke nesmierne dôležité. Pomocou horúcej 
vody sa ľahko zbavíme šupky z paradajok.

Rozohrejeme olivový olej na stredne nízkej teplote 
a pridáme maslo. Ak je maslo roztopené, pridáme cibuľu 
a veľkú štipku soli. Varíme až kým je cibuľa úplne mäkká–
asi 15 minút. Pridáme cesnak, červenú papriku a za občas-
ného miešania varíme cca 5 minút.

Zvýšime teplotu a pridáme paradajky, ktoré jemne pritlá-
čame vareškou. Postupne pridáme vývar alebo vodu a prive-
dieme k  varu. Varíme na strednej teplote, kým sa paradajky 
nezačnú rozpadať, asi 15 minút.

Odstavíme na 10 minút. Do hrnca dáme ponorný mixér 
a opatrne mixujeme polievku v niekoľkých dávkach do hladka. 
Vrátime polievku na oheň a na miernom ohni miešame. Pridá-
me korenie a soľ. Podávame v nahriatych miskách.

A n n a  K o v á č o v á
w w w . o v o z e l a . s k

Základným pravidlom talianskej kuchyne: 
žiadne pravidlá. Na to, aby ste urobili úžasné 
špagety, nepotrebujete niekoľkoročné 
skúsenosti v závodnej kuchyni. Namiesto toho vám stačí štipka 
vášne, väčšia dávka kreativity a kvalitné víno. Nielenže sa 
vám zlepší nálada, ale všetko pôjde pekne od ruky. Nerobte 
honosné prekombinované hlavné jedlo, ale namiesto toho 
pripravte viac jednoduchých chodov. Podstatnou časťou 
akéhokoľvek jedla sú detaily. Oči jedia, a preto vašu bruschettu 
či špagety dozdobte bazalkou alebo čímkoľvek farebným.

Talianska kuchyňa
plná vášne
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Tento rok je to presne 40 rokov, odkedy po prvýkrát zasadol do sanitky, aby 
zachraňoval ľudské životy. Odvtedy zachránil nespočetne veľa ľudí, naučil 
množstvo študentov prvej pomoci. No napriek jeho náročnej práci je z neho 
stále cítiť veľký pokoj a pozitívnu energiu. Reč je o MUDr. Viliamovi Dobiášovi, 
s ktorým sme pre vás, našich čitateľov, urobili exkluzívny rozhovor.

Ako dlho už vykonávate prax záchranára?

Prvýkrát som do služby v  záchranke zasadol v  roku 1977. Od 
1977 do 1995 nepravidelne, občas, od 1998 na plný úväzok. Ako 
anestéziológ a intenzivista som pracoval 22 rokov, z toho 16 ako 
primár.

Za tak dlhú dobu ste nikdy nemali 
pocit, že už toho máte dosť?

Pri dvanástej adrese za 24 hodín mám pocit, že je to dosť, ale 
do nasledujúcej služby sa zotavím. Všetko čo robím ma baví, 
robím to s radosťou. Bol som vychovaný tak, že sa treba naučiť 
mať rád prácu, potom človek prestane pracovať a vlastne si len 
pestuje koníčky.

Čo Vás drží pri tejto práci? Aké presvedčenie?

Mám pocit užitočnosti, pozitívnu spätnú väzbu od pa-
cientov, príbuzných aj od študentov. To sa nedá pre-
stať, ten pocit je droga.

Pri svojej práci ste častokrát aj 
psychológom pre rodiny, ktoré 
volajú záchranku, resp. pre 
pozostalých, keď pacient neprežije.

Som psychológ amatér, naučil som sa pár dôle-
žitých zásad, a  to hlavne nehovoriť tie bežné frázy 
ako „čas to zahojí, skúste na 
to nemyslieť“ a podobne. Ale 
dobrý psychológ je nad zla-
to. Aj keď kedysi v  nie dáv-
nej minulosti si ľudia vedeli 
poradiť aj sami. Mám po-
cit, že skutočne veriaci 
ľudia, nielen pravidelní 
návštevníci kostola, 
sa vedia s nešťastím 
s  pomocou viery 
vyrovnať lepšie 
a účinnejšie. Ľudia 

volajú záchranku aj ku konfliktom medzi manželmi, medzi ro-
dičmi a deťmi, kde je ohrozenie života skutočne ďaleko. Aj keď 
si možno manželka myslí, že by manžela asi zabila :-)

Ako sa vy vyrovnávate s pocitom, keď 
Vám človek umrie pod rukami?

Je to smutné a  na to sa nedá zvyknúť, ale vyrozprávame sa 
v  posádke už cestou z  adresy. Podmienkou zdravej psychiky 
je, aby som mal čisté svedomie, že sme spravili všetko, čo bolo 
treba a prípadne o chlp viac. Ak zvíťazila smrť nad životom, tak 
preto, že to tak malo byť. Verím, že každý máme nejakú dlhú 
sviecu života a keď má dohorieť, tak tomu človek nezabráni.

Existuje vôbec nejaký návod na to, aby 
človek žil správne, aby predišiel chorobám 
a nemusel si volať záchranku?

Áno. Stačí od príchodu z pôrodnice žiť zdravo. Pravidel-
ný a dostatočne dlhý spánok, vyvážená pestrá strava 

v primeranom množstve, nesoliť, nefajčiť, v dospe-
losti alkohol len v  množstve na povzbudenie trá-
venia, pravidelný pohyb, pravidelné preventívne 
prehliadky vrátane stomatológa, oftalmológa, 
gynekológa, neskôr urológa, žiť v  láskavom part-
nerstve a  udržiavať láskavé prostredie v  rodine. 
Problém je, že rodičia pokazia deti zlým príkladom 

počas prvých 5 rokov života a napáchajú škody, kto-
ré sa len ťažko a neúplne dajú neskôr odstrániť..

Vedeli by ste aspoň 
odhadom povedať číslo, 

koľkým ľuďom sa Vám 
počas praxe podarilo 
zachrániť život?

Nie som futbalista, aby 
som sledoval góly, 

prihrávky a  repre-
zentačné štarty. Je 
to prakticky ne-
spočítateľné, pre-

Ak zvíťazila smrť nad životom,  
tak preto, že to tak malo byť
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tože sa nejedná len o pacientov, ale aj študentov, ktorých som 
naučil prvú pomoc, a tí možno niekoho zachránili vedomosťami 
odo mňa. Za rok v záchranke ošetrím asi 600 pacientov, možno 
jeden z 20 je život zachraňujúci výkon. Čiže 30 ľudí ročne a za 20 
rokov by to mohlo byť do 600 životov. Krv som daroval viac ako 
100 krát, to je tiež pár životov. Nedá sa to zrátať, ale záchrancom 
života je každý, kto daruje krv, kto absolvuje kurz prvej pomoci.

Práca záchranára je aj fyzicky náročná 
práca. Stále ste v pohybe, ráno, počas dňa, 
večer aj v noci. Ako si s tým radíte vy? Čo 
robíte preto, aby ste to všetko zvládali?

Som stále v pohybe, takže mám kondíciu. V lete plávam, v zime 
lyžujem, cez rok občas v službách vybehnem na poschodia keď 
nejde výťah. Posilňovať sa dá aj cestou v aute, postupne napí-
nať svaly nôh, rúk, hrudníka, brucha. Najazdím ročne viac ako 
30 000 km ako vodič len vo svojom aute a  tiež v Ambulancii 
záchrannej služby ako spolujazdec, to je dosť hodín na posil-
ňovanie.

V médiách sa čoraz viac hovorí o tom, že veľa ľudí si 
volá záchranku zbytočne. Je veľa takých, ktorí túto 
službu zneužívajú? Akí sú to väčšinou ľudia? Starší?

Väčšinou starší, osamelí, ale aj príbuzní, ktorí prídu na návšte-
vu a chcú sa ukázať, ako sa o svojho starkého starajú, tak mu 
zavolajú záchranku. Nefunguje zdravotnícky systém tak, aby 
chorý človek absolvoval diagnostiku a  vyšetrenie špecialis-
tami na jednom mieste, treba cestovať do okresného mesta 
opakovane, čakať na objednanie. Záchranka a urgentný príjem 
to vyriešia takmer na počkanie. Ľudia by boli hlúpi, keby to ne-
využili.

Ako vieme posúdiť, či volať záchranku alebo nie? 
Napríklad pri malých deťoch, alebo starších ľuďoch.

Záchranná služba je pre stavy ohrozenia života: poruchy vedo-
mia, poruchy dýchania, ale nie z nervov, ale modranie a duse-
nie sa pri zlyhávaní srdca, astme, úrazy ako dopravné nehody, 
pády z výšky, poruchy psychiky s ohrozovaním seba a okolia, 
všeobecne závažné ťažkosti, ktoré sa vyskytli prvýkrát, nie opa-
kované bolesti hlavy a vzostupy krvného tlaku o pár čísiel. Ur-
čite nie ťažkosti, ktoré trvajú dlhšie ako niekoľko hodín s tým, že 
čakám s ťažkosťami od štvrtka a práve po polnoci z nedele na 
pondelok sa neviem dočkať až začne ordinovať obvodný lekár.

A u t o r :  J a n a  K a d l e č í k o v á , 
z d r o j  f o t o :  M i r o  N ô t a

HĽADÁME  RODIČOV!
Títo krásni psíkovia si nevybrali, kde prežijú svoj život. Rozhodli za nich ich páni, ktorí však 
pravdepodobne veľa lásky v sebe nemajú. Veľakrát totiž tieto milé, úprimné stvorenia skončia 
na reťazi, vyhladované, zmoknuté a nešťastné. Magazín Cafe news sa rozhodol zakročiť 
a pomôcť pri hľadaní ich nového domova.

KORMI VÁS 
BUDE MILOVAŤ

Kormi je asi 3-4 ročný kríženec lab-

radora, ktorý sa našiel opustený na 

mieste,  kde sa ľudia často zbavujú 

psíkov, ktorí ich omrzeli. Dobrí ľudia 

ho prichýlili do núdzových podmie-

nok, kde sa zo zanedbaného stavu 

dával do poriadku. Po zotavení a po 

kastrácii,  aby toho málo nebolo 

musel bojovať aj s babeziózou.  Je 

to psík,  ktorý veľmi potrebuje spo-

ločnosť človeka, povahou je to ty-

pický labík, ktorý bude svoju rodinu 

nadovšetko milovať. Je znášanlivý 

so psíkmi,  zvyknutý aj na mačičky.  

Kto sa rozhodne vybrať si Kormiho 

za člena rodiny?

TIMO SA NARODIL 
V KRÍKOCH

Timo, po domácky Lopúch :) odchytený na Veľko-

nočný pondelok v roku 2016 ako malé nesocializo-

vané šteniatko. Mama ho aj so sestričkou porodila 

na cintoríne v  hustých kríkoch. Sestrička Agátka 

je už v novom domove, maminka žiaľ pri odchyte 

ušla. Timo je jemný a nežný psík, potrebuje trpez-

livý a  láskavý prístup. Sníva o domove, kde bude 

mať psích a mačacích kamarátov, kde bude môcť 

pomáhať hrabať v záhrade a kde bude spať v po-

steli nalepený na svojom pánovi. Timo sa nachá-

dza v dočasnom azyle v Palárikove.



ANCOR Slovakia, s. r. o., výhradný importér zn. BLANCO pre SR, Bratislavská cesta 4385/10, 926 01  Sereď, www.blanco.sk

Kuchynská batéria je neoddeliteľnou súčasťou
drezu a to nielen z estetického, ale aj praktického hľadiska.

Perfektná súhra batérie a drezu umožňuje dosiahnuť najvyššiu mieru
estetiky a funkčnosti v kuchyni. BLANCO batérie sú nielen atraktívne v optike, ale aj

technicky vyspelé, čím ponúkajú mnohopočetné možnosti zladenia k drezom – od farebnosti a dizajnu
až po individuálne vyhotovenia s inteligentnými detailmi.

LIVIA-S

PANERA-S

ZENOS

LINEE-S

FELISA-S TRADON

CULINA-S Mini

VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o.
Beckovská 38
821 04 Bratislava 2

tel.: +421 2 4820 8620
fax: +421 2 4820 8623

e-mail: zeva@zeva.sk

www.zeva.skpostupná modernizácia starých výťahov, 
ktorej výsledkom je nový výťah

výroba, dodávka a montáž nových 
výťahov

výroba slovenských elektrokomponentov
pre výťahy 

opravy a generálne opravy starých výťahov

výroba slovenských riadiacich sýstemov 
pre výťahy

držitel certifikátu kvality ISO 9001

firma s 20 ročnou tradíciou



angličtina

švédčina

nemčina

arabčina
čínština

dánčina

francúzština

kórejčina

španielčina

japončina

ruština
taliančina

holandština

slovenčina pre 
cudzincov

Kurzy všeobecné  konverzačné  udržiavacie 
seniorské  intenzívne  žiacke

ZÁPIS PRE ZAČIATOČNÍKOV
1.ročník 25.5.2017 do 30.6. od 13.00 do 19.00 
v oboch budovách v kanceláriách školy.
Cez prázdniny každú stredu od 10.00 do 12.00 na Palisádach.

INÉ ROČNÍKY
2. - 4., 6. ročníky Vyberte si jazyk, kurz a čas.
Kontaktujte priamo vyučujúceho kurzu 
a napíšte test od 12.6. do 23.6. podľa rozvrhu.
1. vyšší a prípravky na štátne jazykové skúšky.
Testy v dňoch 26.27. a 28.6.2017 vždy o 17.00 Doniesť pero, 
občiansky p. a 4 €

Školné na polrok
(september – január)

113,- € / 4-hod. kurz

91,- € / 3-hod. kurz

70,- € / 2-hod. kurz

JAZYKOVÁ ŠKOLA 
Palisády 38 v Bratislave

www.facebook.com/jazykova.skola.bratislava
www.facebook.com/jazykova.skola.romanske.jazyky
www.facebook.com/jazykova.skola.anglicky.odbor 

Palisády 38, 811 06 Bratislava
www.1sjs.sk

Vazovova 14, 811 07 Bratislava
info@1sjs.sk
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VÝPREDAJ

FLAVIA

ALBERTA

celokoža Bull 
1,3 - 1,5 mm hrubá
rozmer: 276 x 344 x 155 cm

2 990, €
32 elementov v akcii

hrubá celokoža 
rozmer: 232 x 286 cm

2 190, €

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

AJ MNOŽSTVO 
AKCIÍ NA NOVÉ OBJEDNÁVKY

ASTHI
hrubá celokoža
rozmer: 244 x 314 cm

2 990, €
20 elementov v akcii

U118
celokoža DENVER 
1,3 - 1,5 mm hrubá
rozmer: 266 x 328 cm

2 016, €
11 elementov v akcii


