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CHCETE SA STAŤ KAPITÁNOM LODE? 
Povieme vám, ako na to!
Je vašou túžbou byť kapitánom lode? Spoločnosť IMIDJEX zabezpečuje komplexné služby, 
akými sú predaj lodí, prenájom, servis, uskladnenie, poistenie, či prepravy plavidiel do iných 
destinácií. V ponuke nájdete okrem lodí aj vodné skútre, buginy, trojkolky či štvorkolky. Imidjex 
je výhradným dovozcom väčšiny spomínaných produktov. V neposlednom rade však organizujú 
už dlhých 25 rokov kapitánske kurzy, ktoré môžete absolvovať aj vy. Prečítajte si, ako na to!

Ak ste sa rozhodli pre absolvovanie kapitánskeho kurzu, na výber máte 

dva druhy. Jeden druh preukazu je na plavbu po sladkej vode, jazerách či 

riekach. Tento preukaz sa volá „vodca malého plavidla“ a platí v rámci ce-

lej EU. Druhým typom je kurz s názvom „veliteľ námorného a rekreačného 

plavidla“. V tomto prípade papiere platia v rámci celého sveta a môžete sa 

s nimi plaviť aj po šírych moriach a oceánoch. Súčasťou námorného kurzu 

je aj kurz rádio operátora. 

Kurz vodca malého plavidla  

Človek vlastniaci tento preukaz musí mať povolenie na člny, ktoré sú dlhšie 

ako tri metre a motor väčší ako päť koní. Ide o malé plavidlá, vodné skútre 

a podobne. Papiere sú celoživotné, nemajú dátum platnosti. Pri tomto type 

povolenia nie je možné prevážať viac, ako dvanásť ľudí a dĺžka lode nesmie 

byť väčšia ako dvadsať metrov. 

Kurz prebieha formou prednášok. Je zákonom presne stanovené, koľ-

ko hodín musí byť odučených. Po teoretickej časti prebieha aj praktická 

časť. U vodcu malého plavidla je to 36 vyučovacích hodín, z toho 32 je vý-

uka, 4 hodiny sú praktická časť na Dunaji.

Skúška vodcu malého plavidla sa vykonáva na dopravnom úra-

de obdobnou formou, ako autoškola. Prvým krokom je test. V  čas-

ti A  je 28 otázok (4x sa môžete pomýliť) a v časti B je 7 otázok (môžete 

sa pomýliť 1x). Keď urobíte test, až potom ste oprávnený ísť na praktickú 

skúšku s inštruktorom a kapitánom z dopravného úradu na loď, na ktorej 

sa robia testy. 

Kurz veliteľ námorného rekreačného plavidla 

Pri tomto type preukazu môžete na palube viesť do dvanásť ľudí a dĺžka 

lode nesmie byť väčšia ako 24 metrov. Pri námorných kurzoch existujú tri 

stupne. Stupeň C je pobrežná plavba pri pobreží, alebo na diaľku najviac 12 

námorných míľ od pobrežia. Pri stupni B je to do 200 námorných míľ a pri 

stupni A je to neobmedzený počet míľ.

Skúška u námorného plavidla sa vykonáva nasledovne. Môžete mať 

preukaz len na motorovú loď alebo motorová loď plus plachetnica. U moto-

rovej lode musíte tiež absolvovať praktickú skúšku, predviesť pred inštruk-

torom, že viete používať plavidlo. Skúšky s plachetnicou sú absolvované 

na Neusiedlerskom jazere. Počet hodín je obdobný ako u vodcu malého 

plavidla. V deň skúšok príde záujemca do Imidjexu, z každého predmetu 

dostane cca 4-5 otázok, klient ich vypracuje a pred každým odpovedá. Je 

potrebné doložiť plavebnú prax na rekreačnom plavidle na mori najme-

nej 200 námorných míľ, z toho časť, konkrétne jedna pätina musí byť ab-

solvovaná v noci. Príslušný kapitán musí záujemcovi podpísať potvrdenie. 

V kategórii B už je treba dokladovať 2000 námorných míľ a u A dokladovať 

5000 tisíc námorných míľ. Námorný preukaz vydáva Ministerstvo dopravy.

Au to r :  Ja n a  K a d l e č í ková ,  Zd ro j  fo to :  a rc h í v I m i d j ex



Editorial
Dovolenka, prázdniny, more, terasky, drinčíky, cafe news v ruke...  To je úžasná predstava stráveného 
leta! A  my sme pre vás do júlového vydania pripravili témy, ktoré sa vám budú zaručene páčiť. 
Budú rozpaľovať, ale aj schladzovať! Najmä dámy si prídu na svoje hneď na titulke pri pohľade na 
sexi hokejistu, ktorý nám poskytol exkluzívny rozhovor. Pánov rozpálime pri pohľade na zmyselnú 
a zároveň elegantnú Indian girl v rámci módy v plavkách. 

Naopak, k  mrazivej teplote prídete pri čítaní zaujímavého článku o  Demänovskej jaskyni, do 
ktorej si aj v horúcom lete musíte pribaliť sveter a teplú vetrovku. Pre milovníkov riek, jazier, lodí aj 
oceánov tu máme kompletný návod, ako si urobiť kapitánsky preukaz a brázdiť vodné toky a morské 
vlny ostošesť! No poviem vám, bude čo čítať.

V augustovom čísle sa tešte na pútavé informácie zo 44. ročníku medzinárodnej výstavy Agro-
komplex, ktorá opäť otvorí svoje brány pre návštevníkov, aby sa mohli pokochať novinkami z oblasti 
poľnohospodárstva a potravinárstva.

Verte či nie, môj príhovor určený pre vás, milí čitatelia, píšem na terase v kaviarni, kde tvorím 
svoje články najradšej. A je to predsa to najautentickejšie miesto na pozorovanie ľudí, vychutnávanie 
si kávičky a čítanie nášho magazínu Cafe news.

Želám vám veľa oddychu, pohody, slnka a skvelej nálady!

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

cafe news, ročník IV, číslo 6, EV 5089/14 , ISSN 1339-8849, vydáva BOYANTE s. r. o., Sklabinská 6, 831 06 Bratislava, IČO 44 454 287, adresa redakcie: Seberíniho 9, 
821 03 Bratislava, kontakt: 0903 22 77 00, info@cafenews.sk, www.cafenews.sk, grafika: PM. Vychádza mesačne, rozširované vlastnou distribúciou, nepredajné, vychádza 2. 7. 2017 
Autor fotografie na obálke: Moni Kucharová, mm-fotostudio.sk. Vydavateľ nezodpovedá za obsah inzerátov. 

I N Z E R C I A

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!
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Z HOKEJISTU
MANAŽÉR
Po tom, čo začiatkom minulého roka ukončil zo zdravotných 
dôvodov aktívnu kariéru, plynule a úspešne preradil na 
život manažéra. Okrem toho má syn nebohej hokejovej 
legendy Dušan Pašek ml. v súčasnosti aj množstvo iných aktivít, a tak sme sa s ním nielen o nich 
v útulnej kaviarni iClinic café v bratislavskom Auparku, ktorej je spolumajiteľom, porozprávali.

Bývalému hokejistovi 

Dušanovi Pašekovi ml. 

sa darí aj po vlaňajšom

skončení kariéry

Dušan, vo februári 2016 si 
definitívne zavesil korčule na 
klinec. Nebanuješ s odstupom 
času toto rozhodnutie, keď že 
v tom čase si mal iba krátko 
po 31. narodeninách?

„Nie, pretože môj zdravotný stav mi už 
nedovoľoval pokračovať. Konkrétne išlo 
o  problém s  platničkou, ktorá mi tlačila 
na nerv, po čom som si prestával cítiť 
ľavú nohu. Samozrejme, bol som kvôli 
tomu veľmi smutný, no nemal som na 
výber.“

Počas kariéry si získal so 
Slovanom a Košicami dokopy 
tri tituly, najvyššiu súťaž si si 
zahral aj v Skalici, Piešťanoch 
či Banskej Bystrici. Nemrzí 
ťa, že si si nevyskúšal nejaký 
zahraničný angažmán, 
hoci zopár zaujímavých 
príležitostí si na to mal?

„Ani nie. V  tom čase, keď sa mi ozvali 
kluby z českej extraligy, konkrétne z Čes-
kých Budějovíc a Zlína, som pôsobil v Ko-
šiciach, kde som mal výborné podmienky 
a cítil som sa tam fantasticky. Rozhodnu-
tie ostať v  tom čase v  klube z  východu 
republiky namiesto odchodu do Česka 
neľutujem ani s odstupom času.“

Keď sa na to pozrieš spätne, 
si spokojný s tým, čo si 
v hokeji dokázal, alebo si 
mal ambicióznejšie sny?

„Každý malý hokejista sníva o  NHL, ja 
som nebol výnimka. Tento sen sa mi ne-

splnil, no na druhej strane s tým, čo som 
v  hokeji dosiahol, som spokojný. Viem 
totiž, že som pre to urobil maximum, tak-
že v tomto ohľade mám svedomie čisté, 
hokeju som dal všetko, čo bolo v mojich 
silách a schopnostiach.“

Určite si sa počas kariéry 
nevyhol porovnávaniu so 
slávnym otcom. Mal si to z tohto 
pohľadu náročnejšie, alebo 
naopak, vďaka menu Pašek 
sa ti dvere všade otvárali?

„Ja by som odpoveď na túto otázku tro-
chu otočil. Otec hral v NHL, bol majster 
sveta, čiže porovnávať sa s ním by asi ne-
bolo namieste. Lenže boli to práve jeho 
úspechy, ktoré ma po celý čas motivova-
li, vždy som chcel byť ako on, a to ma po-
súvalo výrazným spôsobom dopredu.“

Tvoj otec odišiel z tohto 
sveta v roku 1998 za 
doteraz nevyjasnených 
okolností, pričom ty si mal 
v tom čase iba 13 rokov. 
Ako si naňho spomínaš?

„Ako na fantastického otca. A spomínam 
naňho každý deň. Nič na tom nezmenilo 
ani to, že sa s mamou rozviedli, pretože 
som s  ním bol v  pravidelnom kontak-
te, stretávali sme sa, radil mi a  aj preto 
sa častokrát zamýšľam nad tým, prečo 
som musel oňho prísť už tak v mladom 
veku.“

Čo si po ňom okrem 
prezývky „Ceco“ zdedil?

„Vraj štýl korčuľovania a nezlomnú vôľu. 
A  práve za tú vôľu som špecificky rád, 
pretože táto vlastnosť dokáže človeku 
pomôcť aj po hokejovej kariére. A  mne 
zatiaľ aj pomáha.“

Bezprostredne po nej si začal 
pracovať ako projektový 
manažér spoločnosti 
iClinic. Nelákalo ťa ostať 
pri hokeji napríklad 
v trénerskej funkcii, keď že 
počas kariéry si skúseností 
nadobudol viac než dosť?

cafe news R O Z H O V O R4



„Po tom, ako som musel s  hokejom 
skončiť, ma oslovil môj kamarát, majiteľ 
očnej kliniky iClinic, doktor Ivo Ďurkovič, 
s ktorým sa poznáme dlhé roky a ktorý 
mi povedal, že si myslí, že by mi práve 
funkcia projektového manažéra sedela. 
Oslovilo ma to a  teraz som vďačný, že 
táto šanca prišla. Myslím si, že som sa 
v tom našiel, baví ma to.“

Nedávno ste spoločne otvorili 
aj kaviareň iClinic café 
v bratislavskom Auparku. Koho 
to bol nápad ísť v podnikaní 
aj týmto smerom?

„Vzhľadom na to, že na druhom poscho-
dí sídli očná klinika iClinic, rozhodli sme 
sa spoločne s  doktorom Ďurkovičom na 
vytvorení takéhoto konceptu. Našim záuj-
mom bolo a je, aby si skvelú kávičku mohli 
okrem bežných návštevníkov nákupného 
centra vychutnať aj pacienti a ľudia z kli-
niky. Myslím si, že sa to celkom osvedči-
lo, čoho dôkazom je i fakt, že o podobný 
projekt je záujem už aj v Prahe.“

Okrem toho máš stále aj 
množstvo iných aktivít, jednou 
z nich je rola ambasádora 
Slovenskej asociácie 
hráčov ľadového hokeja 
(SIHPA), ktorá vznikla takto 
pred rokom. Čo je jej a čo 
konkrétne tvojou úlohou?

„Hlavným dôvodom jej vzniku bolo, aby 
hráči mali za sebou niekoho, kto im môže 
poradiť, podporiť ich, v skratke aby cítili, 
že sa za nich niekto postaví, keď to budú 
potrebovať. Týka sa to právneho zastúpe-
nia, poradenstva, ale plynie im z toho aj 
mnoho ďalších výhod. Ja ako ambasádor 
sa nezapájam do riadenia tejto asociácie, 
ale snažím sa skôr šíriť jej dobré meno 
a byť v každom smere nápomocný.“

Voľného času máš popri tomto 
všetkom, čo sme spomenuli, 
určite málo, no keď si ho nájdeš, 
ako sa ho snažíš vyplniť?

„Aktívnym spôsobom. Chodím si zacvičiť, 
alebo sa sem-tam sa vyberiem na kajak. 
Okrem toho veľmi rád cestujem po Európe.“

Okrem hokeja si aj veľký 
futbalový fanúšik, pričom 

tvoje srdce bije pre Real 
Madrid, ktorého zápasy si 
častokrát nenecháš ujsť 
aj na vlastné oči. Je tvoj 
obľúbenec Cristiano Ronaldo 
dôvodom toho, že fandíš 
práve tomuto veľkoklubu?

„Paradoxom je, že keď som ešte hrával 
hokej, nebol som veľký priaznivec futba-
lu, zdal sa mi pomalý, no po kariére sa môj 
názor na tento šport zmenil o  180 stup-
ňov. Real Madrid bol však môj obľúbený 
klub odjakživa a  Ronaldo je už niekoľko 
rokov môj najobľúbenejší hráč. Kombiná-
cia týchto dvoch faktorov ma ´donútila´ 
sledovať zápasy madridského veľkoklu-
bu pravidelne a  dokonca ma to chytilo 
za srdce až takým spôsobom, že z času 
na čas chodím na domáceho zápasy po-
vzbudiť futbalistov Realu aj osobne.“

Odbočme trochu od športu. 
Blíži sa leto, a tak je namieste 
otázka, kam sa chystáš tento 
rok na dovolenku? Máš nejakú 

obľúbenú destináciu, ktorú 
pravidelne navštevuješ?

„Počas hráčskej kariéry som sa mohol vy-
brať na dovolenku od 1. do 20. júla, takže 
v živote som si tých exotických dovoleniek 
veľa neužil. V  určitom smere si to vyna-
hrádzam dnes, obľúbené destinácie mám 
v Európe, napríklad v Španielsku či Gréc-
ku, no čo najviac sa snažím na dovolenko-
vanie využívať víkendy, ktoré v prevažnej 
miere trávim v slovinskom Portoroži.“

Aby si sa nehanbil vyzliecť 
niekde na pláži, určite sa 
nejakým spôsobom udržiavaš 
vo forme. Prezradíš ako?

„S  našim hokejovým klubom HC iCli-
nic Lamač chodíme štyrikrát do týždňa 
na ľad, kde mám pohybu viac než dosť, 
každú nedeľu hrám futbal a okrem toho 
sa z času na čas zapotím aj pri činkách. 
Starám sa teda o seba. Bolo by chybou, 
keby som po skončení aktívnej kariéry na 
pohyb a  šport ako taký úplne zanevrel. 
Ostal som mu verný, akurát už nie na 
profesionálnej úrovni.“

Nie je žiadnym tajomstvom, 
že vždy sa okolo teba 
pohybovali pekné ženy...

„Dospel som už do fázy, že by som chcel 
nájsť tú pravú, s ktorou zostanem. A mys-
lím už aj na založenie rodiny.“

Hokejom sme začali a pri hokeji 
aj skončíme. Určite si pozorne 
sledoval tohtoročné MS a ako 
bývalý hokejista si aj intenzívne 
vnímal, čo sa dialo pred, počas 
i po nich. Čo si o tom myslíš?

„Bohužiaľ, atmosféra okolo hokeja na 
Slovensku nie je momentálne ideál-
na, to je holý fakt. Nejako obšírnejšie sa 
však nechcem na túto tému vyjadrovať, 
skôr sa snažím osobne robiť kroky, kto-
ré by mohli s  výhľadom do budúcnosti 
slovenskému hokeju pomôcť. Snažím sa 
teda cez rôzne podporné akcie vplývať 
na deti, navštevujem školy na Slovensku, 
aby sa časom nemuseli robiť hokejové 
nábory, ale výbery. Je toho teda dosť 
a verím, že to má aj zmysel.“

A n d r e j  Č a j k o v i č  -  K r e m a k o v i č

ZA SVOJ NAJVÄČŠÍ 
ÚSPECH POVAŽUJEM:
3 tituly majstra SR a 4 
štarty v reprezentácii

NAJVÄČŠIA ZÁĽUBA:
hokej

NAJLEPŠÍ ODDYCH:
v kruhu rodiny a kamarátov

MIESTO NA SLOVENSKU, 
KTORÉ MÁM RÁD:
Štrkovecké jazero v Bratislave

MIESTO VO SVETE, 
KTORÉ MÁM RÁD:
Madrid

ČO NERÁD ROBÍM:
bicyklujem

NEVIEM ODPUSTIŤ:
klamstvo

OBĽÚBENÉ JEDLO:
palacinky s nutelou a banánom

OBĽÚBENÁ FARBA:
biela

DOMÁCE ZVIERATKO:
zatiaľ nemám žiadne, 
ale keď sa raz usadím, 
určite si kúpim psa
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HOTEL V SRDCI PRÍRODY 
hotel Mikulášska chata*** Demänovská Dolina, Jasná
Štýlový horský hotel, ktorý svojou klasickou tatranskou architektúrou perfektne za-
padá do horského prostredia, si svojou polohou podmaní každého, kto hľadá pokojné 
miesto v prírode a na horách. Hotel sa nachádza v centre strediska Jasná v Demänov-
skej doline, v najtichšej lokalite priamo pri Vrbickom plese.

Od roku 1950 ponúka celoročne svojím návštev-
níkom rodinné prostredie horskej chaty, a  dnes 
i kvalitné služby hotela v nádhernej prírode ná-
rodného parku, kde sa stretávajú prírodné živly, 
ktoré dodávajú miestu neopakovateľnú atmosfé-
ru či v zime či v lete.

Je ideálny pre rodiny s  deťmi, ktorým ponú-
ka hlavne bezpečie, detské ihrisko, vonkajší krb, 
slnečnú terasu, bowling či wellness a  zároveň je 
východiskovým bodom pre túry v Nízkych Tatrách. 
V  lete hotel organizuje „Kultúrne leto v  Jasnej“, 
ktoré ponúka open air koncerty, program pre deti 
i dospelých.

Hľadáte ideálne miesto na pobyt v  prírode 
a  horách, spojený so športom každého druhu 
a v každom ročnom období? S návštevou Demä-
novských jaskýň, termálnych aquaparkov či kultúr-
neho dedičstva regiónu Liptov?

Tak ste na správnom mieste.

Zavítajte i Vy do neobjavenej tatranskej oázy 
pokoja, kde sa o Vás postará príjemný a ústreto-
vý personál a posnaží sa o to, aby bol Vás pobyt 
podľa Vašich predstáv.

Hotel Mikulášska chata *** Jasná
Demänovská Dolina 75

031 01 Liptovský Mikuláš
www.mikulasskachata.sk



CHCETE SA SCHLADIŤ?
Navštívte ľadovú jaskyňu
Máme pre vás tip na perfektný výlet! Jednou z prírodných krás Slovenska je Demänovská 
ľadová jaskyňa, ktorá sa nachádza v Demänovskej doline, približne 10 km od Liptovského 
Mikuláša v Nízkych Tatrách. Zaujímavá je tým, že sa v nej udržiava ľadová výplň, avšak 
nájdete tam aj rôzne nádherné mohutné tvary, ktoré vytvorila sama príroda. Krásu, 
ktorú uvidíte vo vnútri je aj ťažko opísať. Najlepšie je to zažiť na vlastnej koži!

Výstup k  jaskyni trvá asi 20 minút a  prehliadka jaskyne trvá 45 
minút, no stojí to za to! Na viacerých miestach tejto prírodnej slo-
venskej krásy nájdete ľadové plochy a napriek tomu, že vonku sa 
potíte, dovnútra si radšej pripravte sveter aj teplú vetrovku. V jas-
kyni je totiž v priemere medzi 0,4 – 3,0 ˚C. Vchod aj východ nájdete 
v  rovnakej nadmorskej výške a prejdete dokopy asi 800m, takže 
prehliadku zvládnu aj deti. Pozor však na malé deti do cca 4 rokov, 
nie vždy zvládnu v pohode záťaž na organizmus vo vnútri jaskyne, 
vzhľadom na prevýšenie a rozdiely vonkajších a vnútorných teplôt.

Počas prehliadky prechádzate cez riečne chodby, ktoré sú mo-
hutné a poprepájané viacerými strmými úsekmi. Jaskyňa je však, 
čo sa týka bezpečnosti, vybavená skutočne výborne a zároveň je 
v nej zabudované aj príjemné osvetlenie. Zaujímavými zastávkami, 
ktorými vás prevedie sprievodca, sú napríklad Kmeťov dóm, Veľ-
ký dóm, či Medvedia chodba. V  jaskyni nájdete aj nálezisko kostí 
jaskynného medveďa a rôznych stavovcov. Do dnešného dňa bol 
v jaskyni zistený aj výskyt ôsmich druhov netopierov. Napriek tomu, 
že v jaskyni je naozaj chladno, ľadu vo vnútri je stále menej, ľudia 
bývajú na konci prehliadky sklamaní. Očakávajú totiž veľké ľadové 
nánosy, no ľadu je v jaskyni naozaj len striedmo. Dôvodom je fakt, 
že počasie aj v zimných mesiacoch je veľmi premenlivé a zároveň 
napadne nedostatok snehu. Napriek tomu si návštevníci odnesú 
krásny zážitok ako zaujímavú históriu, kvapľovú výzdobu, pôvod-
nú sintrovú výplň a úžasnú premenlivosť a unikátnosť správania sa 
našej prírody.

Zaujímavosti o jaskyni:

 � Prvé sprístupnenie pre turistov sa uskutočnilo v polovici 19.sto-
ročia

 � V rokoch 1950-1952 bolo v jaskyni zavedené elektrické osvet-
lenie

 � Od parkoviska k  jaskyni je potrebné vyšľapať serpentínovým 
chodníkom 90m

 � Jaskyňa je otvorená od polovice mája do konca septembra, 
každý deň okrem pondelka

 � Vstupné pre dospelých – 8 eur, pre deti do 15 rokov – 4 Eurá
 � Nameraná dĺžka jaskyne je 2 445 m
 � Hĺbka jaskyne je 57 m

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  S S J

Ručná výroba, ocenená značkou 
kvality SK GOLD, jedinečná chuť 

medových plátov a lahodného krému, 
bez chemických prísad

+421 907 984 655
www.tatrapeko.sk
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FAMÓZNE
Sú to talentovaní pekní ľudia, no vo filmoch sa často menia na nepoznanie. Reč je o niekto-
rých hollywoodskych hercoch, ktorí pre svoju rolu urobia čokoľvek. Schudnú dvadsať kíl, 
premenia sa na ženu, alebo sa nechajú ostrihať dohola. Predstavujeme vám úžasné filmové 
premeny hercov Jareda Leta, Charlize Theron či Johnnyho Deppa!

filmové premeny

Jared Leto (45)

Začínal v seriáloch a rôznych vedľajších 
úlohách. Vždy mal blízko k  hudbe, je 
lídrom skupiny 30 seconds to mars. Av-
šak herectvo ho dostalo a  my musíme 

uznať, že na viacerých svojich doterajších 
rolách si poriadne zgustol! Jeho preme-
ny sú perfektné, aj čo sa týka výzoru, ale 
aj prispôsobenia svojho tela pre konkrét-
nu rolu. Vo filme Klub bitkárov sme Jare-
da mohli vidieť ako mladého blonďáka. 
Neskôr si strihol úlohu po boku Chris-
tiana Balea vo filme Americké psycho. 
V  snímke Alexander Veľký vyzeral ešte 
pomerne normálne, ale potom to prišlo. 
Vo filme Chapter 27 stvárnil rozpoltenú 
osobnosť vraha. No uznajte, v tomto pre-
vleku by ste ho nepoznali. No a vo filme 

Klub poslednej nádeje sa totálne vyja-
šil. Zahral si homosexuála s AIDS, ktorý 
sa prezlieka za ženu. No nie je z  neho 
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pekná ženská? Že všetko? Kdeže.. Kto 
by nepoznal jednu z  jeho posledných 
doterajších rolí vo filme Jednotka samo-
vrahov. Tu k jeho „prepnutému“ vzhľadu 
už asi nie je ani čo dodať.

Charlize Theron (41)

Že je krásna, to vidíme všetci, aj po šty-
ridsiatke je stále kosť. Hollywoodska 
herečka Charlize Theron sa však vie aj 
zmeniť na nepoznanie. A to všetko kvôli 
rolám vo filmoch, do ktorých sa vžila na 
sto percent! Pochádza z  Južnej Afriky 
a  začínala s  baletom. V  tínedžerskom 
veku si to namierila rovno do Milána, 
aby okúsila chuť modelingu. Urobila to 
aj preto, lebo chcela ujsť od problémov. 
V detstve totiž nemala zrovna na ružiach 
ustlané. Jej otec chodieval domov pra-

videlne opitý a  raz, keď napadol 
matku Charlize, v  sebeobra-

ne ho zabila. No že by mala 
z  domu vybudovaný nejaký 
mužský vzor, to sa naozaj 
nedá povedať. Možno práve 
preto, aj napriek svojej kráse, 
nedokáže zotrvať v  dlhodo-
bom vzťahu a  má za sebou 
viacero rozchodov. Avšak vo 
filme sa našla! A  k  herectvu 

prišla naozaj bizardne. Keď sa jedného 
dňa Charlize oduševnene hádala v ban-
ke, práve tam si ju všimol jej budúci ma-
nažér. Ocitla sa v desiatkach skvelých fil-
mov, avšak najväčšie premeny si zahrala 
v  známych filmoch ako Monštrum (za 
túto rolu získala aj Oscara), Snehulienka 
a  lovec či v snímke Mad Max – Zbesilá 
cesta. Kvôli poslednej spomínanej role 
sa Charlize dala ostrihať úplne nakrátko. 
Tomu sa hovorí obeta!

Johnny Depp (54)

Tak toto je kráľ filmových premien! John-
ny, ktorý už v pätnástich rokoch fungoval 
na drogách a  zlodejinách, začínal s  gi-
tarou v  ruke. K filmu sa dostal cez svo-
ju prvú manželku, ktorá robila filmovú 
maskérku. O  dva roky už aj boli rozve-
dení, ale Johnny už mal našliapnuté do 
Hollywoodu, keďže ešte za manželských 
čias sa spoznal s hercom Nicolasom Ca-
geom, ktorý ho predstavil svojmu agen-
tovi. A poďme k  jeho premenám. Vo fil-
me Nožnicovoruký Edward si zahral po 
boku herečky Winony Ryder, poznali by 
ste ho? Alebo film Piráti z Karibiku, kde 
sme mohli vidieť skutočne zaujímavý 
prejav tohto svojského herca. Za zmien-
ku stojí aj film Charlie a  továreň na čo-
koládu, kde o  premenu Johnnyho tiež 
nebola núdza (mimochodom, v  det-
stve bol Depp alergický na čokoládu). 
Pred dvoma rokmi natočil film, z ktoré-
ho mrazí. Strach ide obzvlášť z hlavného 
predstaviteľa, írskeho mafiána, ktorého 
samozrejme opäť stvárnil Johnny a opäť 
je tam na nepoznanie. Veď posúďte sami.

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 :  w w w . c s f d . c z
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Úspešná značka vstupuje do druhého 
štvrťstoročia svojej existencie
Murári ani maliari nepatria práve medzi profesie, s  ktorými by ste sa často stretávali v  autorizovanom 
autoservise. Napriek tomu, v areáli bratislavskej firmy BOAT a AUTOGRAND je ich výskyt v poslednom čase 
vysoký. Dôvody vysvetľuje Ing. Jaroslav Kališ, ktorý nedávno prevzal obchodné riadenie oboch firiem. 

Aké sú Vaše plány a prečo robíte takéto zmeny?

JK: Zvyšujeme predaj nových vozidiel, najmä značiek 

Volkswagen a Toyota. Vidíme perspektívu v možnos-

tiach predaja áut zo segmentu úžitkových vozidiel. 

Pokiaľ ide o servis, chceme aj naďalej ponúkať dobrú 

kvalitu za rozumné ceny.

A akým spôsobom sa to dá dosiahnuť?

JK: Investovali sme do personálu, stabilizovali 

kádre. Naďalej investujeme do školení, do plnenia 

štandardov. Kvalitu ľudí patrične oceníme. A  ľudia 

prichádzajú. Pre tých, ktorí sa chcú podieľať na na-

šom raste, máme dvere otvorené.

A čo ten stavebný ruch?

Expandujeme. Reorganizujeme priestory, preto 

murári. V nedávnej minulosti sa prestavovali salóny 

všetkých piatich značiek, aby sme splnili požiadav-

ky importérov. Teraz nám pribúdajú zdviháky. Čo sa 

týka vybavenosti, k pôvodným zariadeniam sme pri-

dali výkonné diagnostické pracovisko. Máme karo-

sárske a lakovacie dielne s kompletnými službami. 

Prečo by mal zákazník prísť do 

servisu práve k vám?

Vozidlo mu vrátime opravené, vyčistené a medzitým 

mu poskytneme náhradné, ktorých máme dostatoč-

né množstvo. Spolupracujeme so všetkými význam-

nými poisťovňami, obhliadku auta je možné vybaviť 

priamo u  nás. Poskytujeme operatívne lízingy na 

nové vozidlá, máme aktuálne spektrum modelov 

všetkých značiek, ktoré predávame. Naše služby 

však nekončia pri predaji a servise. Snažíme sa, aby 

zákazník, ktorý k  nám príde, vybavil všetko okolo 

auta na jednom mieste. Kúpu vozidla, vybavenie prí-

slušenstvom, servisné prehliadky, údržbu, prípadné 

opravy, STK. A až nastane čas, tak aj výmenu auta za 

nové s vykúpením toho starého na protihodnotu.

BOAT ani AUTOGRAND nie sú na trhu nováčikmi.

JK: Ja som tu zatiaľ krátko, ale pre BOAT je to už dvad-

siata piata úspešná sezóna a AUTOGRAND je jeho len 

o dva roky mladší brat. Podľa štatistík sa za ten čas 

a v tomto areáli predalo toľko vozidiel, že ak by stáli 

za sebou, kolóna by začínala v Bratislave a končila 

v Považskej Bystrici. Dá sa povedať, že k nám chodia 

kupovať autá už aj tí, čo sa pri prvej návšteve našich 

priestorov ešte vozili v detských sedačkách. 

Vizionár: Ing. Jaroslav Kališ, člen 
predstavenstva BOAT a.s. a AUTOGRAND, a.s.



Od 12. júna do 3. septembra 
2017 sme pre všetkých 
hravých a súťažiachtivých 
návštevníkov PBC pripravili 
dlhodobú súťaž v bowlingu 
s názvom Bowling Tour de 
PBC 2017. Stačí si preštudovať 
pravidlá súťaže (ktoré nájdete 
na www.bowlingpbc.sk), 
zarezervovať si dráhy v PBC, 
odohrať stanovený počet hier 
a dokonca môžete vyhrať trofej 
a finančnú odmenu. Za štart 
v súťaži sa neplatí, účastník si 
hradí len prenájom dráhy podľa 
aktuálneho cenníka 
(www.bowlingpbc.sk). 

Navyše pripravujeme počas 
letných prázdnin v PBC 
výrazné zľavy bowlingu.

LETNÁ  BOWLINGOVÁ 
SÚŤAŽ  PRE  VŠETKÝCH

PBC, Tupolevová 7/a
Petržalka
Rezervácie: 02 / 2076 2990

Bowling je pravdepodobne starší ako Stonehenge
Ak by ste hľadali šport populárny po takmer celom svete s úplne jednoduchými pravidlami 
a bez výrazného fyzického alebo vekového obmedzenia, vyskúšajte si zahrať bowling. 

Túto halovú hru si navzájom proti sebe naozaj môže zahrať každý 
– ženy, muži, deti, starci, obézni aj útli. Vďaka plynulému strieda-
niu hráčov na dráhe má hra dostatočné napätie, pretože hráči sa 
môžu okamžite navzájom porovnávať a vidia svoje aktuálne bo-
dové zisky.

Princíp bowlingu spočíva v tom, že každá hra sa skladá z desiatich 
kôl. V každom hode (s výnimkou posledného) má hráč dve mož-
nosti, aby zrazil desať kolkov. Bowling sa hrá na body a vyhráva 
ten, kto v hre dosiahne najvyššie bodové skóre. Každý hráč je pri 
hádzaní nezastupiteľní a k hodu nesmie používať žiadne po-
môcky. 

Bowling, ako ho dnes poznáme, vznikol 
v  polovici 19. storočia. Avšak málokto 
vie, že v  roku 1930 objavil brit-
ský antropológ Sir Flinders Petrie 
v  jednom z  egyptských nálezísk 
predmety, ktoré s  najväčšou prav-
depodobnosťou slúžili k  akejsi 
prehistorickej forme bowlingu. 
Pokiaľ sa táto teória ukáže ako 

pravdivá, môžeme vznik bowlingu zaradiť až do roku 3200 pred 
naším letopočtom. Ako zaujímavosť môžeme uviesť, že rozvoju 
bowlingu mimoriadne pomohol vynález automatického zdvíhača 
a stavača kolkov od Gottfrieda Schmidta. Prvá inštalácia tohto za-
riadenia sa uskutočnila v roku 1951 v americkom Michigane.   
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BOAT ani AUTOGRAND nie sú na trhu nováčikmi.
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o dva roky mladší brat. Podľa štatistík sa za ten čas 

a v tomto areáli predalo toľko vozidiel, že ak by stáli 

za sebou, kolóna by začínala v Bratislave a končila 

v Považskej Bystrici. Dá sa povedať, že k nám chodia 

kupovať autá už aj tí, čo sa pri prvej návšteve našich 

priestorov ešte vozili v detských sedačkách. 
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Letné prázdniny sa nám čoskoro začínajú a pre mnohých z nás je to 

čas oddychu, dovoleniek a príjemných chvíľ s rodinou.

Počas mojej práce sa často stretávam s celými rodinami pri riešení 

ich financií, kde sa ma rodičia často pýtajú na možnosti poistenia 

svojich detí, preto som sa rozhodla venovať tejto téme trochu po-

zornosti.

Existuje niekoľko produktov na detské poistenie, väčšinou sú 

kombinované so sporením, no nemusí tomu tak byť vždy, existu-

jú možnosti samostatného úrazového poistenia pre dieťa alebo 

možnosť pripoistiť vaše dieťa už k vášmu poisteniu.

Čo ale detské poistenie zahŕňa? Aké riziká pripoistiť, prečo 

a koľko to stojí?

V rámci detského poistenia sa najčastejšie poisťujú úrazy, tr-

valé následky úrazov, chirurgické zákroky, hospitalizácia a detské 

choroby.

Uvediem príklad. Ako som v úvode písala, príležitostí je, bohu-

žiaľ, veľa. Ak sa vaše dieťa napríklad popáli alebo niečo prehltne 

a je potrebná návšteva nemocnice, je možné, že 

tam strávite aj niekoľko nocí, čo sa žiaľ môže odzr-

kadliť aj na vašich mesačných príjmoch. Ak máte 

dobre nastavené poistenie, v  závislosti od váž-

nosti, môžete dostať aj niekoľko sto eur, čo vám 

vynahradí znížený príjem.

Ak ste nútení ostať doma a  opatrovať svo-

je dieťa počas doby jeho liečenia, dostanete od 

štátu príspevok vo výške asi 50 % z vašej hrubej 

mzdy, ak máte ale správne nastavené poistenie 

pre vaše dieťa, poisťovňa vám rozdiel vašej mzdy 

preplatí.

Dôležitým faktom je tiež, že každé dobré 

poistenie zahŕňa asistenčné služby, ako naprí-

klad non-stop lekára na telefóne. Táto služba môže prísť vhod vo 

večerných hodinách a môže vám ušetriť cestu a strávený čas na 

pohotovosti, zahŕňa to konzultácie k zdravotnému stavu alebo aj 

rôzne ďalšie užitočné informácie. Okrem lekára na telefóne mô-

žete objednať dovoz liekov, využiť bezplatný odvoz na kontrolu....

Štandardne cena týchto produktov nepresiahne 10 eur me-

sačne. Cena sa počas doby nenavyšuje ani po niekoľkých poist-

ných udalostiach a doba trvania poistenia môže byť až do veku 

25 rokov.

Ak by ste sa rozhodli predsa len uzatvoriť vášmu dieťaťu inves-

tičné životné poistenie, teda kombináciu poistenia a šetrenia, ne-

zabudnite na pripoistenie oslobodenia od platenia. Čo znamená, 

že v prípade smrti rodiča poistenie pre dieťa bude platné naďalej, 

až do konca doby však poistné bude platiť poisťovňa.

Poistenie síce stojí pár eur navyše, no rozhodne to nie je in-

vestícia, ktorú by ste mali brať na ľahkú váhu. Pár eur mesačne ne-

pocítite vo vašej peňaženke tak markantne ako prípadný výpadok 

príjmu alebo výdavky spojené s liečbou vašej ratolesti.

Verím, že som vám pomohla sa aspoň trocha zorientovať a aj 

tu platí rada: obráťte sa na odborníkov, ktorí vám za pár minút po-

rovnajú rôzne produkty poisťovní a  upozornia vás na rôzne pre-

kvapenia.

Prajem vám príjemné prežitie let-

ných prázdnin bez úrazov a  problé-

mov.

Ing. Mária Kretová, 

Global Finance, a.s. 0915 775 144 

maria.kretova@gfinance.sk

Chráňte svoje dieťa 
dobrým poistením Ing. Mária Kretová

cafe news1 2



Módne 

vychytávky 

NA LETO

CELÉ PLAVKY 
sú túto sezónu IN!
Slnečné počasie, vysoké teploty, krátke šaty a chladené 
mojito.. Hmm, toto je najlepšia sezóna roka! Či 
už máte vybratú dovolenku, alebo ju ešte iba 
hľadáte, nezabudnite, že leto je o vašom 
pocite. Rada sa s vami podelím o desať 
letných základných krokov, ktoré je potrebné 
dodržiavať a budete maximálne IN!

 Jednodielne plavky – najštýlovejšia plážová záležitosť 
je späť. Sú elegantnejšie a viac nóbl ako klasické bikiny 
a zároveň sú adaptabilné aj na bežné nosenie, nielen na 
kúpanie

	  „oversize“ slnečné okuliare – v móde sú čím väčšie, tým 
lepšie! A  okrem toho sú vhodné aj na zakrytie kruhov 
pod očami po letných párty

 Letné topánky – nestarnúce „flip flopy“ – nemôžu v bot-
níku chýbať

 Tričká a šaty bez ramienok s volánmi – sú roztomilé a IN 
pre túto sezónu

 Maxi šaty a maxi sukne – čo je pohodlnejšie, ako nahodiť 
dlhé šaty, keď nevieš, čo na seba? Spomínaným výbe-
rom nič nepokazíš

 Tzv. cropped tops – krátke tričká s odhaleným bruškom 
– v lete je úplne normálne odhaliť viac ako inokedy

 Šortky, šortky, šortky – krátke, s  vysokým pásom, roz-
trhané, pruhované – v  obchodoch je dostať množstvo 
možností, veľkostí a dĺžok

 Krátke čierne šaty – hodia sa na každú príležitosť – na 
pláž, do baru, na letnú večeru, doobedný brunch aj ba-
zénovú párty. V šatníku musia visieť!

 Sprej na ochranu vlasov proti slnku – je nutné mať 
v kabelke. Slamený klobúk je tiež túto sezónu v kurze 
a  ochráni nielen vaše vlasy, ale chráni aj pred rizikom 
úpalu

 Opaľovací krém – či sa radi krémujete alebo nie, neberte 
to na ľahkú váhu, ochrana pred slnkom je nevyhnutnos-
ťou

Toto je mojich desať tipov na tohtoročné leto. Ak sa chcete do-
zvedieť viac detailov, navštívte môj youtube kanál TheIn-
dianGirl. Prajem vám krásne leto priatelia, veľa zábavy, 
smiechu a úžasného cestovania, ktoré ja osobne mi-
lujem. Čoskoro sa chystám práve do Bratislavy, kde 
strávim opäť pár krásnych dní. Vaša Indian Girl

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 h e I n d i a n G i r l
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Prečo dostávame na stôl 
ZLÉ ESPRESSO?
Na Slovensku existuje niekoľko stoviek kaviarní, ale len hŕstka z nich 
ponúka skutočný kávový zážitok. Je smutné, že si ľudia dokážu spraviť na 
lacnom kávovare lepšie espresso, než aké dostanú v kaviarňach.

Všetky kávové firmy a dodávatelia kávy by mali zaučiť perso-
nál kaviarne ako pripraviť hlavné kávové nápoje a ako sa sta-
rať o kávovar, aby bola káva chuťovo a vizuálne vždy rovnaká. 
Bohužiaľ to mnoho kávových firiem zanedbáva a tak zaujíma-
vý koncept kaviarne zlyháva často na tom najdôležitejšom. Na 
káve. Aké sú teda príčiny zlého espressa?

 � Ľudský faktor: Lenivý a  zle zaplatený čašník, ktorý robí 
svoju prácu len preto, aby neumrel od hladu, vám dokona-
lé espresso určite nepripraví.

 � Káva: Ak kaviareň používa kávu, ktorá stála dlho na sklade, 
alebo je v  mlynčeku, ktorý sa nedá hermeticky uzavrieť, tak 
káva zvetrá.

 � Mlynček: Dobré nastavenie mlynčeka je malé umenie. Je úpl-
ne vylúčené nastaviť mletie „od oka“. Dobré kávové firmy majú 
meracie prístroje, pomocou ktorých sa nastaví mlynček na do-
konalé mletie pre daný typ kávy.

 � Kávovar: Majiteľ kaviarne by sa mal starať o to, aby bol kávo-
var pravidelne čistený. Je potrebné minimálne raz mesačne 
zregenerovať zmäkčovač vody, raz za 2 týždne vyčistiť hlavy 
kávovaru pomocou prášku proti vodnému kameňu a raz za rok 
vymeniť gumičky tesnenia a sprchy v hlave. Práca na pár minút, 
ale pravidelne to robí naozaj máloktorá kaviareň.

 � Teploty: Espresso by malo byť pripravené z vody, ktorá má 
90 až 95 stupňov Celzia. Malo by natiecť do vopred nahria-
tej šálky so zaguľateným dnom.

Takže, ak dostanete espresso, ktoré vyzerá ako na fotke, je nie-
čo zlé z vyššie spomínaných faktorov. Kávu smelo vráťte a čaš-
níka poučte, ako by malo správne espresso vyzerať :-)

A u t o r :  P e t e r  S z a b ó  w w w . c o f f e e i n . s k 
Z d r o j :  w w w . K a v a C a j C o k o l a d a . s k
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KEĎ SVIETIDLÁ, TAK JEDINE 
V PROFISVIETIDLA.SK V OC STYLA

Predajňa v centre bývania, v OC STYLA 
zariadite všetko od podlahy až po svietidlá
Na našej predajni profisvietidla.sk v OC STYLA 
Zlaté piesky Vám poradíme s výberom svietidla 
do Vášho domu, bytu, záhrady, ale aj kancelárie.

Vaše pohodlie je pre nás prvoradé!
Na rozdiel od iných predajní, u nás si môžete pri 
prezeraní katalógov pohodlne sadnúť, naši špe-
cializovaní predajcovia sa Vám budú plne venovať 
a ukážu Vám presne tie katalógy, ktoré sú pre Vás 
relevantné. Takže nemusíte strácať čas s katalóg-
mi, ktoré neponúkajú svietidlá, ktoré hľadáte.

My cez víkendy nezatvárame!
Väčšina z nás nemá možnosť nakupovať cez 
týždeň, problém však je, že väčšina predajní so 
svietidlami je počas víkendu otvorených iba v 
sobotu do 12:00. MY sme otvorení 7 dní v týždni 
od 10:00 do 20:00.

Pomôžeme Vás s rozložením 
osvetlenia v interiéri aj exteriéri.
Ak máte k dispozícii pôdorys domu, alebo návrh 
nábytku, zoberte si ho so sebou, pomôžete nám 

vybrať pre Vás tie najvhodnejšie svietidlá, tak aby 
ste mali dostatok svetla, ale aby aj dopĺňali Váš in-
teriér/exteriér. V prípade záujmu sa vieme dohod-
núť aj na osobnej obhliadke stavby.

Lištové systémy? Žiaden problém!
Chcete nasvietiť, knižnicu, alebo iný prvok? Pomô-
žeme Vám s výberom vhodného lištového systé-
mu a reflektorov.

Potrebujete svietidlá aj namontovať?
Zabezpečiť Vám vieme aj montáž svietidiel, pr-
votnú elektroinštaláciu, ale aj inštaláciu inteligent-
ného ovládania domácnosti. Bližšie informácie 
Vám radi ponúkneme na našej predajni profisvie-
tidla.sk v OC STYLA Zlaté piesky.

Kvalitné a dizajnové svietidlá
Kvalitné výrobky od najobľúbenejších domácich 
aj zahraničných výrobcov ako Luxera, Eglo, Phi-
lips, Kolarz cez LEDS-C4 až po Swarovski ligh-
ting. Vystavených máme viac ako 1 600 vzoriek, 
vybrať si však môžete aj z veľkého množstva kata-
lógov. V ponuke máme svietidlá, ktoré navrhli rôz-
ni zahraniční dizajnéri, ručne šité, vyrábané resp. 
maľované svietidlá, ale aj jednoduché svietidlá, 
ktoré dokonale doplnia interiér aj exteriér.

Budeme radi, ak nám dovolíte byť 
súčasťou Vášho projektu.
Tešíme sa na Vás v predajni profisvietidla.sk na 
2. nadzemnom podlaží OC STYLA Zlaté piesky. 
Denne od 10:00 do 20:00

44. ROČNÍK VÝSTAVY
AGROKOMPLEX uvádza novinky
Najznámejšia výstava na Slovensku zavŕši letnú sezónu na národnom 

výstavisku Agrokomplex v Nitre v dňoch od 17. do 20. augusta 2017.

V  roku 2017 prichádzame nielen so zmenou názvu podniku ale 
i  s  novou koncepciou organizovania výstavy. Prehliadku noviniek 
v  poľnohospodárstve a  potravinárstve doplní aj bohatý odborný 
sprievodný program, v ktorom agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVIS-
KO, štátny podnik odštartuje novú koncepciu organizovania poľno-
hospodársko-potravinárskych výstav. Pôjde o  spojenie „biznisu – 
potešenia – zábavy“ na jednom mieste a v rovnakom čase.

Absolútnou novinkou na rok 2017 bude slávnostné otvorenie 
zrekonštruovaného amfiteátra priamo v areáli výstaviska. Za účas-
ti ministrov poľnohospodárstva krajín V4 bude amfiteáter otvorený 
16.8.2017. Po mnohých rokoch sa tak vráti do areálu naozaj bohatý 
kultúrny a spoločenský program, ktorého súčasťou bude aj folklórny 
festival. Program v podobe „Chrenovských dožinkov“ bude na amfi-
teátri a v jeho okolí pokračovať počas celej výstavy Agrokomplex od 
17. do 20. augusta, pričom vstup na toto sprievodné podujatie bude 
zdarma.

Tradičným lákadlom a nie len pre tých najmenších bude „NÁ-
RODNÁ VÝSTAVA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT“. Ukážky chovu mlá-
ďat, farmárčenia a  drobnochovu poskytne „Gazdovský dvor“, pes-
tovanie tradičných plodín budú návštevníci môcť vidieť na „Dňoch 
poľa“, strihanie stromkov a najkrajšie kolekcie plodín na sprievodnej 
výstave pod názvom „Ovocie a Zelenina roka“.

Cestujeme slovenským vidiekom je názov interaktívnych expo-
zícií, ktoré zaberú celú plochu pavilónu F. Realizovaný bude vďaka 
Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Všetky vekové kategórie sa 
môžu dozvedieť aký je život na vidieku a zároveň sa naučia vnímať 
jeho nesmierny význam pre celú spoločnosť. Názorné ukážky, pre-
zentácie, hry a hlavne hodnotné vedomosti spestria deň každému, 

kto pavilón F počas výstavy navštívi. Čaro projektu ale spočíva hlav-
ne v tom, že nádherné zážitky zostanú v pamäti už navždy.

Slovenské poľnohospodárske múzeum opäť láka jedinečnou 
expozíciou zachytávajúcou dejiny poľnohospodárstva na našom 
území–Nitrianska poľná železnica s parným vláčikom, Traktorparáda 
historických traktorov, senobranie, kosenie lúk, mlátenie obilia par-
nou lokomobilou, ručná manufaktúra lisovania oleja a mnoho iného.

Prezentácia členských družstiev združenia COOP PRODUKT 
SLOVENSKO bude patriť bezpochyby k veľmi zaujímavým a púta-
vým, pretože sa jedná o kvalitné a pekné výrobky tradičných slo-
venských výrobcov. Aj tento ročník výstavy „COOPEXPO“ bude 
obohatený o  sprievodný program, v  ktorom predvedú Súkromné 
stredné odborné školy Poprad a Bardejov ukážky činnosti a práce 
svojich žiakov (kaderník, vizážista, rezbár, čašník, kuchár, animátor, 
cukrár a fotograf). V jednotlivých vstupoch sa predstavia aj členské 
družstvá združenia COOP PRODUKT SLOVENSKO v krátkych pre-
zentáciách. Počas výstavy sa budú udeľovať aj ocenenia Družstev-
nej únie za najlepšiu expozíciu. Cena CPS za najlepšiu samostatnú 
expozíciu, najzaujímavejšiu prezentáciu v spoločnej expozícií a top 
výrobok roku 2017.

Aktuálne výstava Agrokomplex oslávi už svoje štyridsiate štvrté 
narodeniny. Každý rok ju tradične sprevádzajú výstavy, ktoré svoji-
mi expozíciami prezentujú všetky sféry odvetví poľnohospodárstva 
a potravinárstva. Prehliadky toho najlepšieho z celého Slovenska si 
každoročne prídu pozrieť masy návštevníkov. Veríme, že počet náv-
števníkov aj tento rok stúpne nad 100 000 a medzinárodná výstava 
Agrokomplex tak potvrdí svoj jedinečný význam a obľubu u širokej 
verejnosti. Tešíme sa na Vás!
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Smetný kôš, resp. odpadkový 
kôš patrí do každej kuchyne. 

BLANCO ponúka riešenia šité 
na mieru pre každú

spodnú skrinku v harmonickom 
dizajne, s optimálnou hygienou 

a čistotou. A v neposlednom 
rade kvalitu, ktorá sa opätovne 

potvrdzuje každý deň.
Systémy na triedenie odpadu 

BLANCO sú ako stvorené
pre modernú kuchyňu a spĺňajú 

maximálne nároky.
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HĽADÁME RODIČOV!
Títo psíci si nevybrali, kde prežijú svoj život. Rozhodli za nich ich páni, ktorí však 
pravdepodobne veľa lásky v sebe nemajú. Neraz totiž tieto úprimné stvorenia skončia na 
reťazi, vyhladované, zmoknuté a nešťastné. Magazín Cafe news aj tento mesiac pomáha pri 
hľadaní ich nového domova.

Dokonalá a čistá psia duša Eliška

Od šteniatka žila na reťazi v rodine, kde 
slúžila iba ako zvonček. Na šťastie to 
nebolo ľahostajné dobrovoľníkom, kto-
rým sa ju z  týchto hrozných podmie-
nok podarilo dostať. Doslova prosila 
o pomoc, keď v daždi celá premoknutá 
dvíhala premočené labky ponorené 
v  kaluži vody. Pod srsťou sa skrývalo 
chudé a  zablšené telíčko, črevá mala 
plné kostí, ktoré občas dostala. Jej oči 
všetkých nás dostali. Na veterinárnej 
klinike si ju okamžite obľúbil aj per-
sonál. Eliška je jednoducho srdiečko, 
skromné, nenáročné a  vďačné. V  do-
časnom domove si užíva lásku, plné 
misky a pohodlie. Miluje ľudí, aj psíkov, je vďačná za každú pozornosť. 
Eliška má dva roky, je maličká 7 kilová sučka, už kastrovaná, kríženec 
bradáčika, múdra, vnímavá, nenáročná, kto ju získa vyhral psí jackpot. 
Nachádza sa v BA a hľadáme jej ten najlepší domov. 

Leo stále čaká na svoj domov

Toto malé psíčatko sa našlo v obci Háj-
ske schúlené v jarku. Nikomu nechýba, 
nikto ho nehľadá. Zatiaľ je umiestnený 
v  dočasnej opatere. Je to odrastené 
šteniatko kríženca jazvečíka, vek max. 
1 rok. Povahovo je neskutočne milý 
a  prítulný. Je to ideálny psí kamarát, 
ktorý miluje ľudí, hlavne deti. Vhodný 
je do bytu, či domu, samozrejme s prí-
stupom dnu ako ozajstný člen rodiny, 
ktorú bude nadovšetko milovať. Je 
múdry, vnímavý a učenlivý, ovláda hy-
gienické návyky. Nachádza sa v Žiline.

Adopciu zastreší Slovenská aliancia 
ochrancov zvierat. Kontakt saoz.rec-
kova@gmail.com

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  s a o z

• 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

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

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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RO
KO

V SLOVENSKÁ 
RODINNÁ 

FIRMA
S TRADÍCIOU 

OD 1987

50€
SPÄŤ

za nákup chladnièky

až

Gorenje NRK 6192 TX
Kombinovaná chladnièka
G
K
Výška 185 cm, A++, objem chladnička/mraznička 
222/85 l, IonAir, MultiFlow 360°, NoFrost Plus, 
FreshZone zásuvka, XXL SpaceBox zásuvka, LED 
osvetlenie, mraziaci výkon 5 kg/24 hod., farba sivá 
metalíza.

529 € 15
ROKOV

NO FROST. NO PROBLEMS.

K nákupu vybranej chladničky 
od nás dostanete darček až
za 149 € ZADARMO.

Akcia platí od 20. 5. do 31. 8. 2017 alebo do 
vyčerpania zásob darčekov.

Akcia „ až 50 eur späť“ platí od 1.7.2017 do 31.7.2017. Pri nákupe chladničky do hodnoty 990€ získate späť 25€, od 990€ získate 50€ späť. Viac informácií na www.tpd.sk.
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w w w . e u r o s o f a . s k

-25%

Predajňa Bratislava R centrum, Rožňavská 1, 02/443 71 338, info@eurosofa.sk
Predajňa Banská Bystrica Rradvaň Park, Zvolenská cesta 30A, 048/416 36 76, bb@eurosofa.sk
otváracie hodiny: Po - Ne 900 - 1900

model JOY
model MAISIE

model PRINCESS

model BEVERLY


