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Editorial
Október.. mesiac plný jesene, zábavy na „októberfestoch“ a pútavého čítania! V našom
novom čísle magazínu vám prinášame hneď
niekoľko exkluzívnych správ a pikošiek. Prvou
z nich je už dlho očakávaná svadba speváčky
Kataríny Hasprovej, ktorá nám prezradila viac
o prípravách, samotnej svadbe aj o tom, čo ju
na jej už manželovi najviac priťahuje aj po rokoch. V šatách vyzerala Katka nádherne a stále
tip-top vyzerajú aj hollywoodske celebrity, ktoré oslavujú v októbri okrúhlu päťdesiatku! Ktorí
sú to? Listujte a dozviete sa. 

www.cafenews.sk

Svoj zrak aj pozornosť sme tento mesiac
zamerali aj na rýchle, elegantné, športové či
rodinné autá, a to v rámci autosalónu v Nitre.
Sme radi, že môžeme byť mediálnym partnerom tohto skvelého podujatia. A kto by najradšej zažil elegantne rýchly úspech alebo

naopak, je deprimovaný z upršaného počasia,
odporúčame si prečítať rozhovor s mentálnym koučom a mentorom, ktorý vám v hlave
urobí jasno!
Ja som si tento mesiac urobila jasno v tom,
že sa už nebudem naháňať, aby som bola super pracovníčka, super priateľka, super práčka, super mama, ale pôjdem si urobiť radosť
do niektorého z nákupákov, prevetrám nejaké
kabínky v obchodoch s babskými handrami,
dám si kávičku, prečítam Cafe news a potom
si už len doma vyložím nohy na stôl a budem
oddychovať! Znie to tak labužnícky... A vy? Čo
máte v pláne?
Krásny mesiac praje
Jana Kadlečíková
redaktorka
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INZERCIA

Hypermarket Kotla Hriňová
Partizánska cesta 1465

NAJVÄČŠÍ VÝBER NA SLOVENSKU

KOTLY, KRBY, KACHLE, SPORÁKY, KOMÍNY

0901 711 780

maurum@maurum.sk
w w w. m a u r u m . s k

Otváracie hodiny:
Po – Pi 9,00 – 17,00 hod
So 8,00 – 12,00 hod
Nákup aj cez e-shop
WWW.KOTLA.SK

Výkup drahých koVoV

a materiálu s obsahom drahých koVoV
Zlato – zlomkové, zubné, kontakty, pozlátený materiál
striebro – kontakty, spájky, Ag pasty
platina – termočlánky, laboratórne náradie, plechy
paládium – kontakty

predaj: investičného zlata,
investičného striebra, granulátu au, ag.

Predaj na splátky QUATRO a Home Credit
Odvoz tovaru zabezpečíme

0911 246 712 • 0911 272 181
045 53 21 142

Už si si aj ty stihla zvyknúť na to, že o Ivanovi
hovoríš ako o svojom manželovi?
Ešte som to nestihla použiť (smiech).

Svadbu ste dlhšie odkladali. Kedy padlo
definitívne rozhodnutie zorganizovať ju?

DVE

Povedali sme si, že buď teraz alebo nikdy. Už bolo
veľa vecí pripravených, kúpených. Okrem toho, mne
sa veľmi páči september ako mesiac. Nie len preto,
že som sa narodila v septembri, ale je to „počasím“
krásny mesiac. Dokonca v septembri sme sa dali
s Ivanom dokopy, tak som si povedala, že by bolo
super, keby sa nám to podarilo narýchlo vybaviť
v spomínaný mesiac. Pretože, ak by sme to nestihli, už by ma čakali dve premiéry a znova
by nastal časový problém. Mali sme aj veľké
šťastie na ľudí, ktorí nám svadbu pomohli
zorganizovať a vyšlo to. A okrem toho,
už som to naozaj tak cítila, že chcem,
aby sme boli na poriadku. Pre mňa
to totiž nie je len papier, je to veľký
životný krok. Tým dávame najavo
niečo veľmi silné. Preto som sa
rozhodla, že nechcem túto správu
zverejňovať do bulváru a robiť si
z toho materiál pre noviny.

PREMIÉRY
V ŽIVOTE
Krásna, talentovaná a v súčasnosti aj
veľmi vyťažená speváčka a muzikálová
herečka KATARÍNA HASPROVÁ zažíva
v tomto období dve veľké životné
premiéry. V exkluzívnom rozhovore nám
porozprávala, ako sa po svadbe cíti ako
vydatá pani, ale aj, aká úžasná divadelná
premiéra ju v najbližších dňoch čaká.
Pred niekoľkými dňami si spečatila svoj dlhoročný vzťah
s Ivanom B. Vojtekom. Aký je to pocit, byť vydatou paňou?

Ani si to zatiaľ neuvedomujem. Náš život je taký, ako doteraz. Sme spolu
už šesť rokov a prešli sme si aj dobrým aj zlým, a okrem toho stále kočujeme. Ivan má svoju divadelnú scénu v Nitre, ja som v Bratislave a to sa
nemení. Ale je pravda, že to čerstvé ráno hneď po svadbe som mala iný
pocit, bolo to veľmi príjemné. Ako keby som zrazu pocítila ešte silnejší
citový vzťah k Ivanovi. Bolo veľmi milé, keď po svadbe niečo rozprával
známym oslovil ma prvýkrát „moja žena“.
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Obrad aj pohostenie
pre hostí si sa rozhodla
zorganizovať na
Bratislavskom hrade.
Má toto miesto pre teba
nejaký špeciálny význam?
To nebola náhoda a tento priestor som
si vysnívala. Od malička som tam chodila s rodičmi na prechádzky a v blízkosti
hradu aj bývam. Veľmi ma oslovili tie pekné nové záhrady, ktoré postavili. To, že sa
vôbec dala svadba zrealizovať na tomto
mieste, bolo úžasné. Dokonca som bola
úplne prvá, ktorá som tam mala svadbu,
takže to bola taká pridaná hodnota, ktorá
ma teší. Nechceli sme ani reštaurácie, ani
veľkú zábavu. Tento priestor bol absolútne
ideálny.

Ako spolu teraz nažívate? Ivan
trávi pravdepodobne veľa času
v Nitre a ty v Bratislave. Kde je
to vaše manželské hniezdočko?
Zo začiatku to bolo tak, že ja som cestovala viackrát do Nitry za Ivanom. Teraz
sa to vymenilo a on dochádza za mnou
častejšie. Ale je to stále také mierne ko-

čovné. Uvidíme, ako si to do budúcna
zariadime. Zatiaľ hore dole cestujeme,
ale ja to beriem tak, že sme doma u nás
v našom rodičovskom dome.

Čo máš na svojom už teraz
manželovi najradšej?
Aké vlastnosti si u neho
najviac ceníš?
Asi to, že sme sa nebrali v tom prvoplánovom zaľúbení a ošiali, keď funguje
všetko okrem hlavy. My sme si už prešli
aj tou inou fázou, aj krízovými situáciami a presne tam som si overila, že on je
muž, ktorý stojí po mojom boku, aj keď
mi je ťažko. Uvedomila som si, že je to
veľká vzácnosť. Páči sa mi na ňom, že je
čistý charakter. Hovorila som si, že neberiem si boháča, ale človeka ktorý je
bohatý na charakterové vlastnosti. A to
vydrží. A okrem toho je pracovitý a vie
robiť chlapské roboty, lebo u mladších
generácií je stále ťažšie hľadať mužov
v pravom slova zmysle.

Tvoja svadba nebola
jediná premiéra, ktorú si
nedávno zažila. Čaká ťa
aj divadelná premiéra.
Za pár dní ma čaká premiéra muzikálu
Mamma Mia. Je to momentálne veľmi
populárny muzikál vo svete. Veľmi som
šťastná, že si ma pán režisér vybral do
hlavnej postavy. Abbu som mala vždy
rada a zase je to úplne iná poloha, čo sa
týka hereckého prejavu. Je to teda pre
mňa ďalšia herecká výzva.

Najväčšia záľuba:
jesť dobré jedlo
Pri čom si najlepšie
oddýchnem: na
javisku, pri spánku
Miesto na Slovensku,
ktoré mám rada: Tatry
Miesto vo svete, ktoré
mám rada: pri mori
v Chorvátsku, kde je málo
ľudí, pod borovicami
Obľúbený predmet/vec/
talizman: rodinné fotografie
Obľúbené jedlo: zajac
na smotane s brusnicami,
bryndzové halušky
Obľúbená farba: mám
rada všetky farby
Domáce zvieratko: pes
Čo nerada robím:
nerada varím, varí Ivan
Neviem odpustiť:
veľkú zradu

ný muzikál. A okrem toho hrám aj v Čechách, tam mám krásnu rolu v muzikáli
Rebecca. Konkréte tam hrám pani Danversovú, to je taká záhadná pani, temná,
plná zla. Spievam tam krásne piesne.
A čo ma teší, že sám autor bol na premiére, to je veľká osobnosť. Dostala som
od neho aj osobne pochvalu, čo si veľmi
cením.

Táto profesia je nielen
psychicky náročná, ale aj
po fyzickej stránke, keďže
v muzikáloch sa aj veľa tancuje.
Ako to všetko zvládaš?
Ja sama neviem, ako to zvládam. Niekedy si hovorím, že toto už je aj pre koňa
veľa. Verím, že mám aj trošku božej energie zhora, lebo to by človek s vlastnými
silami sám nezvládal. A pomáha mi samozrejme priateľ.

Už predsa manžel nie? 
(smiech) Áno, manžel! Musím si zvyknúť.
Ale vážne, tým že toto leto som ani nešla
na dovolenku, bolo to o to náročnejšie.
Pôvodne som chcela ísť na dva týždne
k moru, ale nešla som, lebo som chcela
byť oporou maminke, tak teraz to pociťujem, že mi to chýba. Človek musí aj vypnúť. Napríklad teraz, pri našom rozhovore som chorá. Mám chytené priedušky,
bolí ma hrdlo. Ten stres sa musel niekde
odzrkadliť. A po fyzickej stránke.. Ja mám
už za tie roky veľa natrénované a natancované, takže fyzička tam je, ale mohla
by byť aj lepšia. Teraz začnem behať aj
cvičiť a myslím aj na stravu a vitamínové
doplnky, aby to telo vládalo.
Autor: Jana Kadlečíková
Z d r o j f o t o : P. H a r u m

V čom ďalšom ešte
aktuálne účinkuješ?
V rámci turné budeme chodiť po slovenských mestách už s kultovým muzikálom Na skle maľované, kde stvárňujem
smrť. Je to také symbolické, keďže som
túto rolu prebrala po maminke. Ona kedysi tancovala smrť s Miškom Dočolomanským. Je to stále veľmi úspešné, ľudia sa tešia, že prídeme s muzikálom za
nimi po Slovensku. Zároveň sme obnovili
krásny francúzsky muzikál Rómeo a Júlia. To môžem naozaj každému odporučiť. Minulú sezónu sme mali aj premiéru
muzikálu Mačky, to je dodnes obľúbené.
Je to taká dynamická oddychovka plná
skvelej choreografie, keďže je to tanečROZHOVOR
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prebúdzať ich skryté sily
Je koučom, mentorom a najmä stále pozitívne naladeným človekom, ktorý pomáha
ľuďom prekonávať prekážky. Reč je o Petrovi Betyárovi, ktorý nám porozprával,
aký je rozdiel medzi koučingom a mentoringom, čo sa najčastejšie ľudia snažia
na sebe zmeniť aj či za lenivosť ľudí môže výchova alebo niečo úplne iné.
Ste koučom a mentorom. Čo
je vašim hlavným princípom
a cieľom vo svojej profesii?
Profesia kouča je poslanie, misia. Princípom koučingu je priviesť klienta z bodu,
kde je teraz, do cieľa, ktorý si on sám
určí. Ako kouč využívam plný potenciál

klienta. Pokladám mu také otázky, aby si
na ne odpovedal sám, ale tak, aby nad
tým premýšľal, aby prevzal zodpovednosť za svoj život, za situáciu v ktorej sa
nachádza. Keď sa pýtate, že čo je mojim
hlavným cieľom? Tak je to jednoznačne
pomáhanie. Pomáham ľuďom prebúdzať
ich skryté sily a zdroje a rozvíjam ich skutočný potenciál na ceste k vytúženému
životu.

Ako ste začínali? Dá sa
koučovať a viesť aj sám seba?
Pamätám si to úplne presne. Niekoľko
rokov som pôsobil v zahraničí, konkrétne
v Írsku. Je to krásna, zelená, ale upršaná
krajina. Takže vo voľnom čase som veľa
čítal. Neskôr som písal motivačné blogy, články. Ľudia v mojom okolí vedeli,
akým nadšencom osobnostného rozvoja som a samy sa na mňa prirodzene
obracali, keď mali nejakú výzvu v živote
alebo problém. Vyhľadávali ma,
aby sa mi mohli zdôveriť, vyrozprávať. V tej dobe som
ale nevedel, že bude zo
mňa mentálny kouč.

Ako u vás prebieha
taký koučing alebo
mentoring ľudí?
Je veľký rozdieľ medzi
koučovaním a mentorovaním. Koučing je to, keď
klientovi pomáhame tým,
že mu kladieme správne
otázky tak, aby on sám si
odpovedal, aby on sám
pochopil situáciu a prevzal
6
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za ňu plnú zodpovednosť. Úlohou kouča
je priviesť klienta do stavu, kedy sa dokáže pozrieť na situáciu iným pohľadom.,
iným vnímaním. Častokrát klienti majú
obmedzujúce presvedčenia a používajú nefunkčné stratégie a vzorce myslenia. Niekedy stačí jedna správna otázka,
ktorú položím klientovi a celá situácia sa
zmení. Je to ako domino efekt. Naopak
Mentoring je niečo úplne iné. Klient príde, rieši nejakú situáciu a Vy ako skúsený
mentor mu dávate jasné kroky, konkrétne typy a know how, ako danú vec, cieľ
môže dosiahnúť.

Čo sa snažia väčšinou
ľudia na sebe zmeniť?
Ja svojim klientom hovorím, že ľudia nie
sú pokazení, ale naopak. Každý človek
je výnimočný. Každý z nás má svoje jedinečné talenty a obrovský potenciál.
Len buď ich v sebe zatiaľ neobjavili alebo nemajú dostatok sebavedomia na to,
aby pochopili, že oni si to zaslúžia, že oni
danú vec dokážu a že si to môžu dovoliť. Hľadáme častokrát chyby v iných, ale
nevidíme svoje chyby. Väčšinou u ľudí
riešim strachy, fóbie, obavy. Napríklad
strach zo zlyhania, fóbie z pavúkov, sebavedomie, ale aj sebalásku, sebaúctu,
ale aj skoncovanie s alkoholom, cigaretami, drogami.

Riešite aj problémy
párov vo vzťahu?
Problémy vo vzťahoch sú žiaľ veľmi aktuálne. Je to spôsobené mnohými faktormi. Najčastejšie však kríza do vzťahu
prichádza vtedy, keď partneri veľa času

trávia v práci. Žijeme v dobe, kedy všetko
ide veľmi rýclo. Biznis plány sú nastavené vysoko a na partnerov je vyvíjaný tlak,
aby dosahovali veľké zisky pre firmu kde
pôsobia. Väčšinou keď skončia v práci
je neskoro večer a sú tak vyčerpaní, že
sú radi, že idú spať. Častokrát cestujú za
biznisom a prácou aj na niekoľko dní do
zahraničia. Samy. Bez druhého partnera.
Časom vznikne nevera zo strany jedného
z partnerov. A to má dopad k rozchodu
partnerov.

Nie je to tak trošku spojené aj
s psychológiou? Aký je rozdiel
v prácou kouča a psychológa?
Ja nie som psychológ, ale v praxi mentálneho kouča využívam hypnózu a techniky Neurolingvistického programovania.
Som NLP Master organizácie INLPTA.

Na vašej stránke www.
peterbetyar.sk som sa
dočítala, že viete koučovať
ľudí tak, aby sa dokonca
zbavili stresu. Je to v dnešnej
rýchlej dobe vôbec možné?
Samozrejme, že je to možné. Keby ste
napríklad denne meditovala, tak aj vy
budete fungovať na úplne iných vibráciách a v úplne inej energii. Stres to však
nebude. Skôr pochopenie, kľud, rozvaha,
múdrosť. Meditácia Vám ponúka úplne
inú esenciu života. Je to stav, kedy vnímate svet, ľudí a okolie iným spôsobom.

Ako jediný Slovák
spolupracujete s legendárnym
motivátorom Brianom Tracym.
On je zástancom vyjadrenia, že
neexistujú žiadne obmedzenia
v tom, aby sme dosiahli úspech.
Stotožňujete sa s jeho názorom?
S Brianom Tracy nás spája veľa vecí.
Napríklad že aj on aj ja pochádzame zo
skromnejších pomerov. Obaja sme začínali v hotelovom biznise. Dokonca Brian
začínal ako umývač riadov. A dnes napísal 74 kníh a z toho 52 svetových bestsellerov. Je pre mňa studnicou múdrosti.
Všetci máme vždy rovnaké šance na
úspech. Ľudia všeobecne majú mylnú
predstavu, že všetko je o peniazoch. Že
tí, čo sú úspešní, mali šťastie v živote
a že keď chceme uspieť musíme mať

peniaze. Nie je to tak. Peniaze sú len jeden zo zdrojov na ceste za úspechom.
A tých zdrojov potrebujeme k úspechu
viac. Napríklad naša myseľ. Naše nastavenie mysle, naše návyky a naše denné
návyky. Disciplína. Zvládanie výziev. Tie
tu budú vždy. A nie vždy budeme hore.
Nie vždy sa nám bude dariť tak ako si
želáme. Prídu dni, keď nám bude ťažko
a vtedy nezáleží na peniazoch, ale na
správnych rozhodnutiach.

Úspech by chcel dosiahnuť
každý človek. Ale nie každý má
v sebe dostatok odvahy pustiť
sa do niečoho riskantného, či už
je to v práci, alebo v osobnom
živote. Radšej si nechajú
diktovať od šéfa alebo ostávajú
v nefungujúcom vzťahu, ako by
mali urobiť rázny krok vpred. Čo
myslíte, prečo to tak je? Majú
dopredu strach z neúspechu?
Ďakujem za túto otázku. Častokrát je to
zóna komfortu. Ľudia radi ostávajú vo
svojej zóne komfortu. Nemajú radi zmeny alebo prekonávanie prekážok. Podľa
štúdií a vedeckých prác vieme, že iba 5 %
populácie je skutočne úspešných. A práve títo ľudia zarábajú 95% všetkých zarobených peňazí. Je to spôsobené tým,
že ľudia nemajú dostatočne veľké ciele.
Majú nedostatok sebavedomia, odvahy.
Určite veľkú rolu zohrávajú negatívne
presvedčenia z detstva, ktoré nám vštepujú naši blízki od detstva. Programujú
nás na chudobu. Prieskumy trhu ukazujú, že je to práve naša najbližšia rodina
a priatelia, ktorí nás odhovárajú napríklad
začať podnikať a osamostatniť sa. Strach
zo zlyhania je ďalším faktorom, prečo
ostávame v zamestnaní hoci aj v kolektíve, kde nám to vôbec nevyhovuje, alebo
s agresívnym šéfom, ktorý si nás neváži.
Je to smutné konštatovanie.

Je na svete veľa negatívne
naladených ľudí, ktorí sa
dobrovoľne oddajú frustrácií?
Každý deň ďakujem vesmíru, že sa nestretávam s takýmo ľuďmi. Skôr si myslím, že negatívnych a frustrovaných ľudí
je toľko, že keď sa objaví niekto pozitívny,
tak na neho pozeráme, že na akej planéte ten človek žije  Sme priemerom
piatich ľudí, s ktorými najčastejšie trávi-

me svoj čas. Dajte si každý túto otázku
a odpovedzte si úprimne a pravdivo na
ňu. Kto je vašich päť ľudí, s ktorými najčastejšie trávite svoj čas? Sú to pozitívni
ľudia?, alebo negatívni?

Veľkou brzdou u ľudí je ich
lenivosť. Aj by sa do niečoho
pustili, ale nechce sa im
znášať potenciálne pracovné
povinnosti, ktoré z ich činnosti
vyplývajú. Alebo aj začnú,
ale projekt nedokončia, lebo
stratia motiváciu a prestane
ich to baviť. Myslíte, že je
to dôsledok výchovy?
Vôbec nie. Výchova je určitá etapa v živote. Lebo aj škola je výchova určitým
spôsobom. A v škole sa nevyučuje, aby
vznikalo násilie, alebo aby sa kradlo
a podobne. Tým chcem povedať to, že aj
väzeň, ktorý je odsúdený za takéto skutky, a prepustia ho na slobodu má šancu
na kvalitný a úspešný život. Ak on sám sa
pre to rozhodne a jeho motivácia, vnútorná sila a odhodlanie bude také silné,
že svoj cieľ dosiahne. Každý má právo
na plnohodnotný a krásny život, ale len
málo ľudí sa pre neho rozhodne. Viete, kam vkladáme svoju energiu, tam to
rastie.

Hovorí sa, že takmer všetko je
„o hlave“. Myslím tým, že za
naše myšlienkové pochody
sme zodpovední len my, nikto
iný. Každý je zodpovedný za
to, ako sa cíti po psychickej
stránke. Dokonca vraj aj vysoké
percento chorôb si privoláme
hlavou. Je to pravda?
Všetko je v hlave. Ľudia, ktorí sú pozitívni,
majú pozitívne nastavenie mysle, nebývajú často chorí, pretože inak vibrujú. Zaplavujú ich iné hormóny. Hormóny šťastia, spokojnosti. Sme súčasťou vesmíru,
všetko je energia. Aj my sme energia.
Keby ste naše telo dala teraz pod mikroskop, tak uvidíte že vibrujeme na veľmi
vysokých vibráciách. Veľa ľudí si do života privolá, pritiahne situácie, choroby,
ľudí. Ale to už sa rozprávame o kvantovej
fyzike a princípoch zákona príťažlivosti.
Autor: Jana Kadlečíková
Zdroj foto: Peter Betyár
ROZHOVOR
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Chceli by sme vám predstaviť našu firmu MOTO MIRO
ktorú môžete nájsť na Partizánskej ceste 1840/2A
Bánovce nad Bebravou, ktorá je už na trhu 25 rokov.
Zaoberáme sa predajom aj výkupom použitých aj
nových motocyklov,príslušenstva napr. rukavice, prilby,
topánky, kombinézy, bundy, nohavice, kukly ale aj kufre
na motorky, filtre, oleje.je možnosť kúpiť motocykel na
leasing ktorý vám vieme sprostredkovať priamo u nás
vo firme tak isto aj ponúknuť poistenie motocykla.
Zaoberáme sa aj servisom toto všetko môžete nájsť
pod jednou strechou.

Email:

servis@motomiro.org
obchod@motomiro.org

Tel.:

038 / 760 02 08
0905 659 082

rg

www
.mot
omir
o.o

MOTO MIRO

Pavilón M2, Autosalón Nitra 5-8. Okt. 2017

Rozširujeme sortiment, uvidíte už na Autosalóne v Nitre.

Hľadáme predajcov v rámci celého Slovenska.
Plus Energia s.r.o.
Kollárova 6
917 01, Trnava

Kontakty:
office@plusenergia.sk
+421905648402
www.plusenergia.sk

Naše elektro autá a motocykle slúžia na mestské a prímestské vozenie
v okruhu 100km. K elektro autám poskytujeme záručný a pozáručný
servis a sme dostupný v Trnave a v Bratislave u dealera Lada a Mahindra.
Podporujeme znižovanie emisií v mestách Slovenska a rozširovanie elektro
nabíjacej siete pre pohodlné vozenie sa.
Novinka

Dealer:

LADA & Mahindra
Stará Vajnorská 15
831 04 Bratislava
Kontakty:
krutil@lada-mahindra.sk
+421903418702

Dealer:

Nabíjacie stanice

Novinka

Bory Mall 2017

Prievidza Expres EU
Kontakty:
+421908817757
https://www.facebook.com/plusenergia1/?fref=ts

Zaoberáme sa dovozom a prihlasovaním amerických vozidiel a veteránov
od roku 2008, prídite pozrieť náš SHOWROOM vozidiel v Piešťanoch.
Dovážame vozidlá aj na objednávku podľa Vašej vysnívanej predstavy.
Našim základným pravidlom je spokojnosť zákazníka na prvom mieste.
Autíčko Vám dovezieme priamo do Vašej garáže.

Tešíme sa na Vás 7dní v týždni, volajte na číslo 0917 611 114.

www.AmerickeAuta.sk
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Kvalitne stierače na Vaše auto

Objednávky cez internet alebo telefonicky

0905 176550

Ochranné plachty na auto

Objednávky cez internet alebo telefonicky

0905 324 114

Pozývame Vás
do novootvorenej predajne
Poľovníctvo Páleník

Príďte sa k nám obliecť do kvality,
tešíme sa na Vás!
Novozamocká 2936/2B
Nitra 94905 (vedľa OMV)
Tel.: 0915 708 821
www.facebook.com/polovnictvopalenik/

Kolekcia stvorená pre
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MINI predstavuje svoju kolekciu John Cooper Works Lifestyle 2017. Táto kolekcia
ponúka celú paletu oblečenia, tašiek, šikovných každodenných pomôcok a detskej
výbavy, ktorá do všedného života vnáša nenapodobiteľného ducha pretekárskej trate,
motoristické zmýšľanie a osobitý dizajn obľúbenej značky MINI. Kolekcia John Cooper
Works Lifestyle 2017 bude dostupná od polovice septembra u predajcov MINI.
Či už vyrážate na pracovnú cestu alebo si užívate voľný čas s priateľmi, tašky
z kolekcie MINI John Cooper Works (vrátane praktických vakov) sú ideálnym
spolucestovateľom a zároveň zárukou
toho, že na dlhých aj krátkych cestách
vyniknete jedinečným štýlom. Cestovná taška JCW je jasnou voľbou, keď
potrebujete viac priestoru – napríklad
na víkendový výlet. Jej mnohé priečinky umožňujú veci šikovne a prehľadne
uložiť, kým popruh zdobený nezameniteľným pásmi John Cooper Works sa
postará o požadovaný komfort. Ďalší
highlight tejto kolekcie na rýchle výlety
aj dlhé výpravy je vak JCW v klasickom
prevedení. Je vybavený samostatným
priečinkom so zipsom a rozdvojiteľným
popruhom na rameno, pomocou ktorého môžete vak nosiť viacerými spôsobmi. Všetky tašky sú vyrobené z odolnej
prepranej bavlny doplnenej koženým
základom a celým radom praktických
detailov. Čisté, moderné línie a dômyselné uplatnenie farebnej schémy John
Cooper Works – teda matnej čiernej
s bielymi a červenými doplnkami – dodávajú všetkým kúskom športový charakter. V ponuke sú aj ich prevedenia
v štýlovej zeleno-čiernej kombinácii.
Okrem bohatej palety tašiek
kolekcia JCW 2017 zahŕňa aj
sortiment praktických a štýlových doplnkov. Multináradie
JCW zanechá skvelý dojem.
Leatherman REV s logom MINI
obsahuje celkom 13 nástrojov, aby
ste mali tú správnu pomoc v každej
situácii poruke. Tohto všestranne ta-

lentovaného pomocníka sprevádza
elegantné kožené puzdro s kvalitne vyhotovenými logami John Cooper Works
a MINI, ktoré ešte dotvára jeho osobitú
identitu v znamení John Cooper Works.
V novej kolekcii módni nadšenci
nájdu aj oblečenie v rôznych farbách
a prevedeniach. Športová čiapka s logom
JCW a s patentovaným dizajnom
Flexfit 110 s tričkami skvele

ladí a zároveň je vkusným doplnkom na
letné preháňanie sa v kabriolete MINI.
Keď sme pri tom, strechu svojho MINI
by ste nemali sťahovať, kým si nenasadíte slnečné okuliare JCW Aviator. Tieto
štýlové okuliare vyrobené z biologicky
odbúrateľného acetátu sa pýšia mimoriadne kvalitnými sklami Zeiss s antireflexnou povrchovou úpravou odolnou
voči poškriabaniu v kombinácii s trojfarebnými nožičkami. Ďalší zástupca
novej kolekcie, pruhované tričko JCW
pre mužov aj ženy zase oplýva motívmi
dobre známymi z motoristických pretekov. S tachymetrickými hodinkami JCW
s vymeniteľným remienkom, puzdrom
z nehrdzavejúcej ocele a tachymetrickým krytom sa čas strávený na ceste
premení na bleskové kolá na súťažnej
trati.
Aj mladší fanúšikovia MINI sa
môžu v kolekcii JCW 2017 tešiť na
niečo výnimočné. Predstavujeme
motokáru JCW. Toto vozidlo vybavené hrubými pneumatikami,
nastaviteľným sedadlom, športovým volantom, ručnou brzdou
a klaksónom ponúka deťom od
troch rokov možnosť vychutnať si
na vlastnej koži nenapodobiteľný
pocit z jazdy motokárou, ktorým
je značka typická. Červené pruhy
s logom Chili Red, spojler nesúci
číslo 1 a robustný podvozok vyrobený z kombinácie ocele a hliníka
s čiernym matným povrchom ešte
umocňujú nádych pretekárskych
tratí.

MOTO
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ŠTARTUJEME AUTOMOBILOVÚ JESEŇ
S NOVINKAMI Z FRANKFURTU
Nitriansky AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA 2017
je najkomplexnejšou automobilovou výstavou na Slovensku.
Počet vystavovateľov 220 predstaví verejnosti to najlepšie na výstavnej ploche viac ako 37
000 m2. Dokopy návštevníci uvidia 26 automobilových značiek, ktoré predvedú celkovo 33
noviniek.
Výnimočná výstava sa tento rok pochváli
dokonca aj novinkami od značiek, ktoré nadšenci neuvidia ani vo Frankfurte, ako sú napr.
značky Jeep, Mitsubishi, Nissan, Peugeot a Volvo. Naopak očakávané slovenské premiéry
modelov priamo z nemeckého výstaviska budú
Škoda Karoq, Volkswagen T-Roc, Hyundai
Kona, Opel Crossland X, Seat Arona a Citroen C3 Aircross, ktorý sa vyrába na Slovensku.
Medzi nimi sa rozhodne nestratia ani novinky
ako Velar od Land Roveru či Jaguar F-pace. Seat
prinesie Aronu a Honda svoje najostrejšie športové náradie v podobe Civicu Type-R.
Bohatý sprievodný program bude aj tento rok plný skvelých zážitkov. Pevné miesto si
medzi fanúšikmi držia aj autá z kategórie veteránov. Návštevníci uvidia unikátnu kolekciu všetkých variácií modelu Fiat 500.
Od prvej až po aktuálnu, teda 60. rokov tohto
modelu pod jednou strechou. Bokom určite

nezostane stáť ani Tatra 75 cabrio z roku 1935.
Návštevníci sa celkovo budú môcť presvedčiť,
že nie len nové môže byť krásne v expozícii
naleštených veteránov s vyše 120 exponátmi v pavilóne N. Súčasťou výstavy budú
aj autodoplnky a príslušenstvo, nadstavby na
nákladné vozidlá či úžitkové automobily. Na
svoje si prídu aj fanúšikovia karavanov v pavilóne G.
Tuningová show predstaví množstvo špičkovo upravených automobilov. V pavilóne M4
prebehne ukončenie tuningovej sezóny s odovzdávaním cien CAR FANS CUP, kde návštevníci spoznajú najkrajšie kúsky na Slovensku.
Súčasťou bude Fun zóna pre deti.
Kaskadéri v spolupráci s MOTOTV SHOW
predvedú extrémne ukážky a diváci prežijú
niekoľko neopakovateľných adrenalínových
zážitkov, doplnených o DRIFT SHOW. Počas
MOTOTV SHOW sa predstaví viac špičkových
jazdcov menovite Tomáš Tóth, Zdenko Rybár,
Peter „Baki“ Bakala, Adrián Husák a ďalší vynikajúci drifteri. Jazdci budú rozdávať podpisy
po každom vystúpení na špeciálnu edíciu plagátov pripravenú len pre túto akciu.

Výstavisko pod Zoborom sa tak stane
svedkom naozaj výnimočných udalostí. Vystihujú celkovú dôležitosť výstavy AUTOSALÓN
– AUTOSHOW NITRA z hľadiska pozitívneho
vplyvu na slovenský automobilový trh. Medzi
novinky sa zaradia aj Majstrovstvá Slovenska vo vyslobodzovaní pasažierov z havarovaných vozidiel za účasti hasičského zboru
SR. Všetkých návštevníkov čakajú naozaj hodnotné zážitky aj v podobe odborného sprievodného programu. Priestor dostanú vážne
témy na konferenciách FLEET DAY a TRUCK
DAY spojených s testovacími jazdami. Odborníci každému poradia aj v prípade semináru o motorizme pre ženy s názvom Auto
a Žena.
Nitriansky AUTOSALÓN – AUTOSHOW
bude opäť komplexným podujatím pre odborníkov aj široké masy. Počas podujatia sa celému Slovensku predstaví aktuálne to najlepšie
a najzaujímavejšie z každej sféry motoristického sveta. Autosalón bude priestorom na
plnohodnotne využitý čas pre fanúšikov áut
a celé rodiny.

TOYOTA COROLLA

SVETOVÁ JEDNOTKA
ZVÝHODNENIE AŽ 2 200 €

Toyota Corolla: Kombinovaná spotreba: 3,8 – 6,0 l/100 km, emisie CO2: 100 – 139 g/km. Údaje o spotrebe pohonných látok a o emisiách CO2 zodpovedajú
záverom meraní podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK. Ponuka platí pre podnikateľské subjekty.

Vajnorská 167, 831 04 Bratislava, tel: 02/ 49 28 02 20,
e-mail: predaj@autogrand.sk

TO JE TOYOTA

www.autogrand.sk

www.toyota-bratislava.sk

e-shop
PNEUMATIKY
AJ S PREZUTÍM

VIDEO

www.mikona.sk
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Niekto sa dostal na výslnie ľahko, iní si museli cestičku k úspechu vyšliapavať poriadne dlho,
avšak spoločné majú to, že vek nezastavia a v mesiaci október oslávia okrúhle narodeniny!
Traja z nich majú na krku päťdesiatku a my sme si posvietili ešte aj na jedného mladého
zajačika, ktorý oslavuje tridsiatku a tiež na bývalú prvú dámu, ktorá krúžkuje sedemdesiatku!

Julia Roberts
28. 10. 1967

Krásna, charizmatická a večne mlado
vyzerajúca! Julia, ktorá má na krku päť-

desiatku, môže ďakovať pravdepodobne
aj génom svojich rodičov, ale aj životnému štýlu, ktorý vedie. Vďaka nemu
vyzerá stále fantasticky. Málokto vie, že
keď chodila Roberts na školu, bola veľakrát terčom rôznych posmeškov od
spolužiakov. Nosila totiž silné dioptrie
a mala na svoj vek príliš veľké ústa. Ešte
ako „škaredé káčatko“ sa chcela stať veterinárkou, avšak dospievaním začala
prichádzať na svoje kvality. Veľké ústa
z detstva vedia byť v dospelosti neskutočne sexi, nemyslíte?  Každý pozná
Juliinu rolu prostitútky vo filme Pretty
Woman a všetkým je jasné, že týmto
filmom skočila rovno na hollywoodsky červený koberec. Pokračovala
snímkami Noci s nepriateľom, Prípad pelikán, Nevesta na úteku,
Nothing hill či Erin Brockovich.
Aj keď sa o Roberts istý čas hovorilo, že žiaľ z rozchodu si krátila drogami, evidentne to na nej
negatívne stopy nezanechalo. Aj
v päťdesiatke vyzerá úžasne!

konci októbra otočil päťdesiatku. Okrem
spomínaného hitu však nedosiahol
nič prevratné. Nikdy nebol sám sebou
a vždy sa chcel akoby na niekoho podobať. Obliekal sa podľa MC Hammera, vlasy mal ako James Dean a aj správaním
ho kopíroval. Bol jedným slovom rebel.
Už na škole bol lajdák, ktorý sa namiesto
učenia venoval breakdancu, písaniu tex-

Vanilla Ice
31. 10. 1967
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Ice Ice Baby! Tento hit
naspieval Robert Matthew Van Winkle,
alias Vanilla Ice. Spevák, rapper, producent aj herec.. Týmto
všetkým stihol byť
tento fešák, kým na
FILMOVÉ PLÁTNO

50

ČIE ZA NIMI
tov a podobne. V 80tych rokoch si vytvoril umelecké meno a začal sa pohybovať
v černošskej komunite napriek tomu, že
on vynikal ako biely rapper. Po prvom albume, ktorý sa mu vydaril urobil druhý,
ktorý už sa úspechu veľmi nepodobal.
V roku 1994 sa pokúsil o svoj comeback
s dredmi na hlave, ale to bolo tiež celé
zle. Tu sa prejavila jeho slabá povaha
a prepadol tvrdým drogám. Vyvrcholilo
to až pokusom o samovraždu predávkovaním heroinom. Keď sa pozbieral,
začal skúšať filmovú kariéru. Nebolo to
na hlavné role, avšak ocitol sa vo filmoch
Studený ako ľad, či Môj otec je šialenec.

a preslávila sa najmä piesňou Un-Break My Heart. Jej albumy mali obrovský
úspech, už prvý v roku 1993 (s názvom
Toni Braxton) sa predával ako teplé
rožky. Na celom svete sa predalo až 12
miliónov CD, a s druhým albumom (s názvom Secrets) trhla ešte vyššie číslo, a to
16 miliónov predaných kusov. Za svoju
kariéru získala šesť cien Grammy. V súk-

romí bola dvanásť rokov vydatá za Keriho
Lewisa, s ktorým sa v roku 2013 rozviedla
a má dve krásne deti. Pochádza zo šiestich detí a jej mama bola opernou speváčkou, takže už nám je jasné, po kom
zdedila svoje zlato v hrdle. V prvej polovici októbra táto kráska oslavuje päťdesiatku, no povedali by ste?

Aj títo oslavujú okrúhle!
Zac Efron

Hillary Clintonová

Toni Braxton

Bývalá prvá dáma, dnes politička a nedávno horúca kandidátka na prezidentku USA oslavuje sedemdesiat rokov. Jej
otec vlastnil textilnú továreň a mama
bola žena v domácnosti. Od malička bola
Hillary aktívna v rôznych krúžkoch, spolkoch, vystupovala na školách s prejavmi ako veľká demokratka. Bola šikovná
právnička, podnikala na burze s dobytkom a tiež na trhu realít. V roku 1997 založila aj nadáciu The Clinton Foundation,
ktorou podporovala malých podnikate-

7. 10. 1967

Toni Michelle Braxton poznajú ľudia
ako krásnu mulatku, ktorá má silný hlas

30
Mladý Zac je americký herec, spevák
aj tanečník. Už ako mladučký chlapec
si zahral rolu v Disney Channel Origina
Movie a týmto si získal najmä detské
a tínedžerské publikum. Pomaly sa
z neho stáva muž, len si ešte musí
počkať na mužný výraz tváre.
Zac, vlastným menom Zachary David Alexander Efron má
skvele našliapnuté na úspech
a v Hollywoode môže ešte čo
to dosiahnuť. Ukázal to napríklad v najnovšom filme Pobrežná hliadka, kde prezentoval
nielen svoje herecké schopnosti, ale aj vyšportované telo.
Má čerstvých tridsať a celý
herecký život pred sebou.

50

70
ľov. Aj ako prvá dáma sa snažila presadiť
svojimi názormi a činmi, avšak dlhé roky
sa s ňou ťahala najmä nálepka podvedená manželka. Mohla za to vtedajšia aféra
Billa Clintona s Monikou Lewinskou. Keď
ju nezlomili tieto životné skúsenosti, po
sedemdesiatke ju už snáď nezlomí nič.
Všetko najlepšie prajeme.
Autor: Jana Kadlečíková
Z d r o j f o t o : w w w. c s f d . c z , i n t e r n e t
FILMOVÉ PLÁTNO
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ELEGANCIA VS. ZDRAVIE
Spoločnosť Fabbroferraio vie presne, čo chce! A to je v biznise veľmi dôležité. Vie,
že chce dosiahnuť maximálnu spokojnosť svojich zákazníčok a zároveň dbať aj
na zdravotnú stránku ich nôh. Fantastické prepojenie nemyslíte? Ponúkame vám
niekoľko rád, ako nosiť exkluzívne a sexi topánky a neničiť si pritom nohy.
Ruku na srdce dámy, však každá z vás
nakupuje topánky očami? Ženy obvykle
dávajú pri výbere obuvi na piedestál
krásu, eleganciu a extravaganciu. Zdravie nôh v topánkach je až na druhom
mieste, čo my ženy úplne chápeme. Ale
verte, že dávať si pozor na zdravie nôh
je veľmi podstatná záležitosť. Chcete vedieť, ktoré typy topánok sa radia do skupiny „zdravej obuvi“? „Typy obuvi máme
v našom sortimente rôzne, ako napríklad
vychádzkovú obuv alebo rekreačnú. Avšak nezáleží to len na type topánky. Veľkú rolu hrá strih a materiál. Strih topánok
je rôzny, a keď sa k tomu pridá mäkký
materiál ako napríklad semiš, látka alebo eko koža, je to najideálnejšie spojenie pre pohodlnú topánku. Pohodlnosť
ma blahodárny účinok na chôdzu a tým
pádom môžeme povedať že je táto obuv
“zdravá”. Ale najzákladnejším pravidlom
je často obuv striedať. Nie je dobré pre

Všetky veľmi dobre vieme, že sme
schopné nechať trpieť svoje nohy v topánkach na vysokých podpätkoch celé
dni, a to preto, aby sme pôsobili elegantne, či sexi. Je pravdou, že topánky na
opätkoch nohám škodia alebo je to len
mýtus? „Topánky na opätku sú famózne!
Je pravda že celkový outfit vyzerá inak,
ak sú k tomu zladené opätky. A verte či
nie, máme aj vysoké podpätky, ktoré sú
pohodlné a dá sa v nich chodiť aj celý
deň. Všetko závisí od jednej dôležitej
veci, a tou je sklon topánky. Ak je sklon
prijateľný, v topánke sa bude fantasticky
chodiť, a ak je trochu strmší nemusíme
vôbec zúfať. Vieme si pomôcť, a to tak,
že do topánky vložíme vložku. V dnešnej
dobe už máme na výber či to bude celá

vložka gélová poprípade kožená alebo
len vankúšik, ktorý dáme pod bruško
chodidla. Takáto vložka zabezpečuje
mäkkú nášľapnú plochu čím, sa netvorí
v chodidle tlak a po vyzutí takýchto topánok na vysokom opätku nohy nebudú tak bolieť,“ poradil Marek Zámočník.
A čo by poradil svojim klientkám, ktoré
sa jednoducho nechcú vzdať sexi topánok? No predsa kúpiť si viac modelov a počas dňa sa kľudne aj štyri krát
prezuť. Častejším prezúvaním chodidlo
omnoho menej trpí, pretože nie je v jednej polohe celý deň. „Dokonca máme
jeden model dámskych šľapiek, ktoré sú
vhodné aj do interiéru a majú vyberateľnú vložku takže zákazníčka si ich môže
meniť za ortopedické a naopak“.

IDEÁLNA OBUV

My ženy máme dlhoročnú prax
v zvládaní bolestivých otlakov. Viete,
čím je to, že niektoré topánky robia otlaky a niektoré nie? „Kvalitná obuv Vám
nezabezpečí, že topánky neotlačia. Je
to skôr o nohe a o danom modeli, ako na
nohe sedí. Samozrejme, že každá z nás
má nohu inú, a preto dbáme na to, aby
sme týmto nepríjemnostiam predišli. So
zákazníčkami pri skúšaní obuvi často
hovoríme o materiáli. Dávame jej vhodné typy a triky, ako sa môže materiál
poddať na nohe, ak je tvrdší (napríklad
lakovaná eko koža), treba s takými topánkami začať opatrne, čiže nosiť ich
zo začiatku chvíľkovo hodinu alebo dve.
Noha si postupne zvykne,“ dodal majiteľ
exkluzívnej značky Fabbroferraio.

na šoférovanie

Za ideálnych podmienok by mali
nosiť ženy šoférky do auta nízku pevnú obuv. Tenisky, topánky
s mäkkou podrážkou alebo mokasíny či slip-on patria do kategórie
najlepšie pre ich neveľké rozmery,
čiže dokonale kopírujú nohu a majú
tenšiu podrážku takže noha je dokonale citlivá. Vieme, že podpätky
sú sexi, ale bezpečnosť je prvoradá! Veríme, že v dnešnom
svete si každá z Vás šoférok vyberie exkluzívny
model na nízkej
podrážke aj
u nás.

našu chrbticu, ak nosíme
len jeden typ topánok, napríklad
nízku obuv. Nohu musíme formovať
a cvičiť, aby nestuhla, preto je výborné
striedať typy obuvi,“ poradil nám majiteľ
značky Fabbroferraio Marek Zámočník.
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Autor: Jana Kadlečíková,
Jana Gibová
Zdroj foto:
Fa b b r o f e r r a i o

Exkluzívna talianska
a extravagantná
dámska móda
Hypermarket TESCO
Bratislava - Petržalka
Panónska cesta 25
851 04 Bratislava – Petržalka
oproti pokladniciam

Hypermarket TESCO
Bratislava Zlaté Piesky
Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava-Ružinov
vedľa vchodu ASKO nábytku

Hypermarket TESCO
Nové Zámky
Nitrianska cesta 111
940 67 Nové Zámky
oproti pokladniciam

Hypermarket TESCO Nitra
Bratislavská 2109/5
949 01 Nitra
oproti pokladniciam

www.fabbroferraio.sk

ZOC MAX Nitra
Chrenovská 30
949 01 Nitra
1. poschodie vedľa
kina Cine MAX

Pozývame Vás na prednášku
v profisvietidla.sk v OC STYLA
Termín konania: 25.10. a 27.10. o 17:00
Miesto: predajňa Profisvietidla.sk v OC STYLA
Bratislava Zlaté Piesky, Studená 4B
Seminár/prednáška zameraná na výber vhodného osvetlenia do domácnosti, čo
je LED,aký je rozdiel medzi teplým a studeným svetlom a iné.
Pre všetkých, ktorí vyplnia zlosovateľný kupón, ktorý bude k dispozícii na
našom stánku počas výstavy MODDOM 2017 od 18.10. - 22.10.2017 a zúčastnia
sa jednej z prednášok, ktoré sa budú konať v dňoch 25.10. a 27.10. 2017 od
17:00 v priestoroch našej predajne profisvietidla.sk, máme pripravenú súťaž
o zaujímavé ceny.

1.

ZĽAVA 20%
NA CELÝ NÁKUP

2.

BALANCE WHEEL
V HODNOTE 300 EUR

3.

LED ŽIAROVKY PODĽA VLASTNÉHO
VÝBERU V HODNOTE 50 EUR

cena

cena

cena

FASHION SHOW

BEŽAŤ ŠŤASTIU OPROTI
10.11.2017 | BRATISLAVA
VSTUPENKY NA:

RAJ V RAKÚSKOM
GRAZI
Ste milovníkmi horskej turistiky, vodopádov
a aktívnej dovolenky? Ak máte Slovenský raj
už pochodený, odporúčame vám aj rakúsky raj
v Medvedej tiesňave - Bärenschützklamm! Pripravte
sa na nádherné horské prostredie, stovku rebríkov,
burcujúce vodopády, ale nezabudnite, že bez dobrej
kondičky budete mať problém vyjsť až na vrchol.
Naša redaktorka si výstup vyskúšala na vlastnej
koži a rozhodla sa popísať vám svoje dojmy.
Prostredie bolo nádherné, vodopády
neuveriteľne zážitkové, avšak nohy
dostali poriadne zabrať. Trasa sa začala vo výške 450 m n.m. a východ
z tiesňavy je vo výške 1200 m n.m.
Výšlap je, čo sa týka záťaže, možné
zaradiť medzi stredne náročné túry.
Prvá časť turistiky trvá približne tri
hodiny, tí rýchlejší to dajú aj za dve
a pol hodiny. Približne hodinku trvala cesta po lese, kým sme sa dostali
k prvým rebríkom. Prvých pár minút
to bola mierna prechádzka, ktorá
sa ale postupne stupňovala a terén
bol strmší a strmší. Keď sme už oddychovali v polovici totálne strmého
kopca, skonštatovali sme, že to nebude len taká ľahká záležitosť. Keď
sa pred nami objavila drevená chatka, pomysleli sme si, že sme asi na
mieste.
Cena vstupu do rokliny je 4 eurá,
čo sa nám zdalo už na prvý dojem
lacné, vzhľadom na to, ako nádherne
upravené je celé okolie a koľko práce
majú správcovia oblasti. Po vstupe
do tiesňavy sme hneď vyšli na prvé
rebríky a prestali sme ich počítať asi
v polovici, bolo ich viac ako sto, konkrétne 49 drevených rebríkov a 115
drevených lávok a mostíkov. Počet
stupienkov je viac ako 2900. Človek bez kondície dostane pri tomto
type turistiky pravdepodobne zopár
depresívnych stavov a situácií, že
to asi vzdá a zíde radšej dolu. Avšak
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toto je ešte náročnejšie, vzhľadom
na to, že rebríky sú úzke, takže by len
ťažko prechádzali popri ďalších ľuďoch, ktorí sa chcú dostať hore.
Pokiaľ si naplánujete turistiku
s kamarátmi a myslíte si, že si popri
výstupe aj „pokecáte“, s týmto nepočítajte. Cez burácajúce vodopády
na niektorých miestach nie je počuť
vlastného slova. Ale to je len dobre,
do rokliny predsa nejdete klebetiť
ale zdolávať turistické méty!
Keď vyšliapete všetkými rebríkmi, znamená to, že prvá časť túry je
za vami. Narazíte na krásnu drevenú
reštauráciu, kde si môžete oddýchnuť a občerstviť sa tradičnými alpskými pochúťkami. Tu je na mieste
opýtať sa samého seba, ako ste na
tom so silami. Je totiž možnosť pokračovať jednoduchšou trasou, ktorá
vedie po lúke a pastvinách a končí
u jazera Teichalmsee. Ak máte ešte
dosť energie a máte radi výzvy, môžete si vybrať aj náročnejšiu trasu,
ktorá trvá približne ďalšie tri hodiny
až cez vrchol Hochlantsch a skončíte opäť pri jazere Teichalmsee. Tu si
už môžete vydýchnuť a povedať si,
zvládli sme to! My sme si povedali to
isté a bol to skvelý pocit, ktorý odporúčame zažiť každému.
Autor: Jana Kadlečíková
Zdroj foto: autorka

Rozprávajme sa
Určite sa každý z nás vo svojom okolí stretol s onkologickým pacientom.
Či už v rodine, v susedstve, v práci, v škole alebo medzi priateľmi. No vedeli
ste, ako zareagovať a komunikovať s človekom, ktorý vám povedal o svojej
diagnóze? Alebo ste skôr stratili reč a nevedeli ako ho podporiť?
Na Slovensku každoročne evidujeme
viac ako 30 000 nových pacientov, ktorým je diagnostikovaná niektorá z foriem
onkologického ochorenia v rôznych štádiách. Človek následne podstupuje fyzicky a psychicky veľmi náročnú liečbu
a jeho život sa od základov zmení. Práve vtedy zo všetkého najviac potrebuje
prítomnosť a podporu svojich najbližších – rodiny, priateľov. Možno sa aj vám
stalo, že máte onkologického pacienta
vo svojom okolí, no neviete, ako s ním
komunikovať a podporiť ho.
Práve na túto tému sa Liga proti
rakovine zamerala vo svojej tohtoročnej informačnej kampani s názvom

októbra 2017 a jeho cieľom bude tento
rok informovať širokú verejnosť a poskytnúť ľuďom niekoľko praktických
rád ohľadom témy komunikácie s onkologickými pacientmi.
Počas Týždňa Ligy proti rakovine bude pre pacientov, ich blízkych
a verejnosť dostupná špeciálna psychologická poradňa. Na odborníkov
sa budete môcť obrátiť telefonicky na
čísle 0800 11 88 11 alebo mailom na
rozpravajmesa@lpr.sk.
„Rozprávajme sa o rakovine“, ktorú už
tradične pripravuje v rámci jesenného
Týždňa Ligy proti rakovine. Podujatie
sa uskutoční v termíne od 23. do 27.
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Doprajte si pohodový víkend plný aktívneho odpočinku,

wellnessu, relaxu v TERMÁLNEJ VODE s blahodarnými
účinkami na pohybové ústrojenstvo a načerpajte tak pozitívnu
energiu a silu do nového týždňa.

Víkendové pobyty v termíne

od 07. 09. do 18. 12. 2017
už od

139 €

/ osoba / 2 noci

Viac informácií spolu s kompletnou
ponukou pobytových balíčkov nájdete na:

wellnesspatince.sk

/WellnessHotelPatince

Viac informácií k pripravovaným aktivitám nájdete na stránke Ligy proti rakovine www.lpr.sk.

www.rottner-trezor.sk

ROTTNER SECURITY

Slušná cena, tradičná kvalita, rýchle dodanie, spokojný zákazník.

Najväčšia stála predajná expozícia trezorov, sejfov, skríň
a trezorov na zbrane, poštových schránok, skriniek
a sejfov na kľúče, euro - sortimentu... v SR.

Adresa predajne:
Rottner Security Slovensko, s.r.o.
Gagarinova 10/B
821 05 BRATISLAVA

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

postupná modernizácia starých výťahov,
ktorej výsledkom je nový výťah

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

výroba, dodávka a montáž nových
výťahov

e-mail: zeva@zeva.sk

výroba slovenských riadiacich sýstemov
pre výťahy

opravy a generálne opravy starých výťahov

výroba slovenských elektrokomponentov
pre výťahy
firma s 20 ročnou tradíciou
držitel certifikátu kvality ISO 9001

Tel.: +421 (0) 2 2040 0747
Tel.: +421 (0) 905 422 614
Tel.: +421 (0) 917 224 005
E-mail: office@rottner-security.sk

w w w. z eva . s k

www.eurosofa.sk

MERIEM

34 elementov v akcii

najlepšie hodnotenie

SAUVANNE
68 elementov v akcii

Predajňa Bratislava R1 centrum, Rožňavská 1, 02/443 71 338, info@eurosofa.sk
Predajňa Banská Bystrica Radvaň Park, Zvolenská cesta 30A, 048/416 36 76, bb@eurosofa.sk
otváracie hodiny: Po - Ne 900 - 1900

