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Je načase vystúpiť z davu a využiť svoj čas na maximu.
Značka Björn Borg povýšila športový look na novú úroveň.
Široká škála spodnej bielizne, produktov na šport
aj voľný čas je plná výrazných farieb a potlačí.
Tkaniny vysokej kvality, perfektné strihy a nadčasový
štýl nakopnú tvoje odhodlanie a definujú, kto si.

„Buď to ty, kto vyzve na zmenu. BE BORG.“
Príď podčiarknuť svoju
individualitu do predajne Björn
Borg v Bory Mall Bratislava.
Značku Björn Borg vám prináša
skupina Start fashion.

Editorial
Káva, čaj alebo čokoláda? Čomu najviac holdujete? Ja všetkým trom! Káva musí byť, ráno na zvýšenie tlaku, po výdatnom obede zase na boj proti
zaspatiu a podvečerná káva... Tú mám asi najradšej, nazývam ju mojou tradičnou takmer každodennou „kultúrou“. Vždy s mliekom a výhradne
bez cukru, pretože s ním káva absolútne stratí
svoje čaro kávovej chute. Čaj pijem skôr sezónne,
a moja sezóna sa práve blíži. Približne od novembra do marca vypijem stovky čajov a vystriedam
nespočetne veľa druhov. Ale aj tak najčastejšie
vyhráva čaj s čerstvo nasekaným zázvorom.

www.cafenews.sk

Keďže mojej dcére zázvor v jej veku jednoducho nenanútim, máme doma po ruke vždy
aj starú dobrú klasiku na zahriatie, ovocný čaj
z lesných plodov. A čokoláda? Neviem, či toto
pre dámske publikum treba nejako bližšie špecifikovať, čokoláda je proste topka! A pánom
ju samozrejme tiež vrelo odporúčam, a nie len
v chladných dňoch!

Či rád pije kávu, ako sa mu tancuje
v Let´s dance, ale aj ďalšie otázky sme položili
sexi hercovi a aktuálne ešte viac sexi tanečníkovi Braňovi Deákovi v našom rozhovore a pozreli
sme sa detailnejšie aj na ďalšieho chlapského
idola, zápasníka v klietke, ktorému sme spočítali
všetky tetovania, ktoré si už za svoj takmer tridsaťročný život stihol dať vytetovať, či už len tak
z rozmaru alebo aj pre nejaký konkrétny význam.
A viete, čo teraz „fičí“ v móde? Aj toto vám
prezradíme! A dokonca aj to, ktorá časť Slovenska je v súčasnosti jednou z najnavštevovanejších, a pritom sa nenachádza na zemi. Priveľa informácii a hádaniek? Nevadí, určite si nájdete čas
na náš nový magazín Cafe news, ktorý vás čaká
vo viac ako stopäťdesiatich prevádzkach.

Príjemné čítanie a krásny november praje
Jana Kadlečíková, redaktorka
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Súťaž

Ako dobre poznáte PEVNOSŤ BOYARD?
Pripravili sme pre vás predvianočnú súťaž, do ktorej sa môžete
veľmi jednoducho zapojiť aj vy! Správne odpovede posielajte do
10. 12. 2017 na info@cafenews.sk, kde uvediete: správne odpovede,
vaše meno a telefonicky kontakt. V prípade, že odpoviete na všetky
tri otázky správne, budete zaradení do súťaže o jedinečnú poukážku do obchodu BEPON v hodnote 50 Eur.

Ručná výroba, ocenená značkou
kvality SK GOLD, jedinečná chuť
medových plátov a lahodného krému,
bez chemických prísad

1. V akom roku bola dostavaná Pevnosť Boyard?
a) 1802
b) 1857
c) 1920
2. Akú výšku má pevnosť?
a) 30 metrov
b) 15 metrov
c) 20 metrov
3. Ako sa dá dostať najjednoduchšie na pevnosť?
a) Najkratšie je to lietadlom
b) Iba loďou, nijako inak
c) K Boyardu vedie dlhý most, najpohodlnejšie
je dostať sa tam autom

+421 907 984 655 • exphradok@lippek.sk

www.tatrapeko.sk

Slovo klame,
ale pohyb prezrádza
Svoje role hrá s oduševnením, tancuje naozaj bravúrne a okrem
javiska si najradšej spieva v sprche. Ako prežíval Let´s Dance, kto
ho vlastne naviedol na herectvo, čo je jeho najväčšou
vášňou a ešte oveľa viac nám v exkluzívnom rozhovore
porozprával sympatický herec Braňo Deák.
Začnime hneď takto
priamo. Ste úspešným
hercom, aj tanečníkom,
skvele vyzeráte, máte
najlepšie roky. Aký
by ste dali ľuďom
návod na takýto
dokonalý stret
všetkých týchto
pozitív?
Neviem, či na
túto otázku môže
existovať iná odpoveď
ako: mať 35 a byť Braňo
Deák 

V Let´s Dance na
parkete ste excelovali.
Máte vo všeobecnosti
vzťah k tancu?
Veľmi pozitívny. Podobne ako
divadlo, aj tanec je skvelý prostriedok, ktorým sa dá vyjadriť akákoľvek
emócia. Dokonca je pre mňa častokrát uveriteľnejší , keďže slovo klame, ale
pohyb prezrádza. Ako divákovi sa mi veľmi
páči najmä súčasný tanec. Na konzervatóriu a vysokej škole som absolvoval niekoľko semestrov baletu a rôznych druhov
tanca – od historických cez ľudovky až po
modernu. Nebudem sa však chváliť, nie
som prirodzený talent. Čo sa týka tanca,
mám to riadne vydreté a nebolo to inak
ani v Let´s Dance.

My ženy máme v sebe ukrytú
žiarlivosť, aj keď hovoríme, že
nie sme žiarlivé, verte, že sme 
Ako je na tom Vaša polovička,
4

cafe news

ROZHOVOR

keď vás vidí tancovať so sexi
tanečnou partnerkou?
S mojou ženou sme spolu vyše deväť rokov a za ten čas sa naučila brať tieto veci
s nadhľadom. Možno sa jej na niečo pozerá ľahšie a na niečo ťažšie, no žiadne
drámy a žiarlivostné scény sa u nás doma
kvôli tomu neodohrávajú, hoci si to mnohí
myslia. Uvedomuje si, že si zobrala herca a vedela, do čoho ide. Sama hovorí,
že žiarliť na partnera - herca je smiešne.
V takomto vzťahu je veľmi dôležitá najmä
tolerancia a dôvera, bez toho to skrátka
nejde. Moja tanečná partnerka Dominika
sa mojej žene veľmi páči a obdivuje ju za
to, čo dokázala.

Boli ste už v detstve tanečný
typ chlapca alebo ste
prepadli futbalu či hokeju?
A odkedy ste vlastne začali
inklinovať k herectvu?
Vďaka tomu, že otec pracoval s koňmi
a inými zvieratami, ktoré poskytoval do filmov na nakrúcanie, som vlastne pričuchol
k herectvu už ako malý fagan. Chodieval
som s ním na filmovačky a tento svet sa
mi zapáčil. Páčilo sa mi, že sa tam všetci
akoby hrajú a niečo tvoria. Vtedy som však
ešte nerozmýšľal nad tým, že by som to
niekedy v budúcnosti robil. Rozhodla to
až moja učiteľka v literárno-dramatickom
krúžku Eva Kliská, ktorá ma nasmerovala
k tomuto krásnemu povolaniu a takmer
doslova za ruku priviedla na prijímačky na
konzervatórium. Ako chlapca ma samozrejme zamestnávali aj typické chlapčenské športy, ničomu som sa však nezačal
vážnejšie venovať, hoci mám šport veľmi

koľkých predstaveniach v Divadle Aréna,
SND a tiež v rámci viacerých „zájazdových“ predstavení. Od augusta nakrúcam nový seriál Oteckovia, ktorý sa bude
vysielať už o niekoľko mesiacov.

rád. Dnes som spokojný, že som sa takto
rozhodol.

Ako ste na tom so spevom?
Aj toto Vám ide alebo si
spievate radšej len v sprche?

Akú rolu máte vysnívanú vo
filme a akú v muzikáli?

Rovnako ako tanec, aj spev bol súčasťou
môjho štúdia, takže mi rozhodne nie je
cudzí. Účinkoval som tiež vo viacerých
muzikáloch a tam musí herec skĺbiť hranie, spev a tanec. Rozhodne ale najlepšie
a najoduševnenejšie spievam v sprche. 

Určite si dobre pamätáte
na svoje prvé začiatky
pred kamerou či na
javisku. Aké to bolo?
Na škole sme sa na javisku dostatočne
„oťukali“, stáli sme na ňom denno-denne,
či už v študentských predstaveniach alebo v rámci menších úloh na profesionálnych scénach. Po skončení štúdia sme tak
boli dostatočne pripravení na to, aby sme
sa bez veľkých obáv postavili pred diváka
ako skutoční herci. S kamerou som sa zoznámil až pri svojom prvom projekte ešte
ako študent konzervatória pri nakrúcaní
televíznej rozprávky Zlatý hlas. Naozaj
som sa s ňou skamarátil až pri svojom prvom veľkom seriáli, kedy na trému vlastne
ani nebol čas. Nakrúcanie má oproti divadlu tú obrovskú výhodu, že ho môžete
zastaviť, zopakovať scénu a vylepšovať ju.
Samozrejme, občas mávam trému, najmä
pred premiérou nového predstavenia, aj
keď skôr by som to nazval zdravým rešpektom voči divadlu a zodpovednosťou
pred divákom aj sebou samým.

Účinkovanie v seriáloch,
filmoch alebo v divadelných
predstaveniach? Čo
je pre Vás viac?
Pre každého herca je najdôležitejšie hrať
v divadle, pretože čas strávený na javisku, príprava na rolu, kreovanie a skúmanie divadelnej hry a postavy, to je vskutku čarovné a len ťažko porovnateľné
s nakrúcaním.

Kde všade vás aktuálne
môžu diváci vidieť?
Okrem účinkovania v tanečnej súťaži
Let´s Dance ma diváci môžu vidieť v nie-

Vysnívanú rolu nemám, ale rád by som
raz dostal rolu v nejakom naozaj dobrom
filme s naozaj dobrým scenárom. Film je
žáner, v ktorom som mal doteraz najmenej príležitostí a ktorý ma o to viac láka
a fascinuje.

NAJVÄČŠIA ZÁĽUBA: dobré jedlo
PRI ČOM SI NAJLEPŠIE ODDÝCHNEM:
výlet na motorke, relax v prírode
MIESTO NA SLOVENSKU,
KTORÉ MÁM RÁD: chalupa
v Hornej Maríkovej
MIESTO VO SVETE, KTORÉ MÁM
RÁD: talianske Toskánsko
OBĽÚBENÝ PREDMET /
VEC / TALIZMAN: môj
prívesok pre šťastie
OBĽÚBENÉ JEDLO: massaman
kari a segedínsky guláš 
OBĽÚBENÁ FARBA: modrá
DOMÁCE ZVIERATKO: pes
ČO NERÁD ROBÍM: to, čo
nechcem a musím
NEVIEM ODPUSTIŤ: to
dúfam nikdy nezistím 

Čo je pre Vás najdôležitejším
cieľom v živote?
Mojím cieľom je nedávať si veľké ciele.
Šťastie vie byť veľmi vrtkavé a nikdy neviete, čo sa vám pritrafí. Skôr ako ciele sú
to preto želania. Budem veľmi rád, ak sa
mi podarí napredovať vo svojej práci, dostávať zaujímavé herecké ponuky a mať
zdravú, milujúcu a fungujúcu rodinu.
Chcel by som svoj život žiť a nielen prežiť.

Čo je vašou najväčšou vášňou?
Mojou vášňou je motorka, lezenie po horách, hubárčenie a samozrejme dobré
jedlo.

Keďže robíme rozhovor do
„kávičkového“ magazínu, máte
rád kávu? Akú typ pijtete?
Nie som nijaký znalec, ale mám rád jemnejšiu kávu. Kyslejšie odrody mi nerežú.
Posledné roky som sa naučil piť espresso
alebo ristretto bez mlieka i cukru, denne
vypijem tak dve kávy. Mám veľmi rád
najmä rituál prípravy a pitia kávy a to, že
u mňa väčšinou býva spojené s nejakým
milým stretnutím. Keď som na výlete
v obľúbenom Taliansku, neskutočne si
užívam „rýchle kávičkovanie“ s domácimi priamo na bare.

Ak by sme sa teraz stretli
v kaviarni, objednáte si kávu,
čaj alebo čokoládu?
Určite kávu, bez mlieka a bez cukru. 
Autor: Jana Kadlečíková
Zdroj foto: TV Markíza
ROZHOVOR
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Jesenná módna
„vychytávka“? Jednoznačne perly!
Ak chcete dokonale zapadnúť medzi najtrendovejšie nahodené ženy, vo vašom šatníku
nesmie chýbať nejaká tá sexi a zároveň decentná vecička s perlami. Perly sú totiž túto
sezónu totálne IN! Veľmi dobrou správou je, že tričká, svetre, rifle... po týchto kúskoch
nemusíte nejako špeciálne pátrať, nájdete ich v bežne dostupných obchodoch.

TOP trendom aktuálnej jesennej sezóny
je ležérne oblečenie s perlovými doplnkami. Ešte stále nájdeme v obchodoch
rôzne druhy oblečenia s flitrami, čo na
niektoré ženy, ktoré majú radi decentnejší štýl, môže pôsobiť nanajvýš gýčovo.
Tieto typy žien sú teraz obzvlášť vďačné
za nežnejší štýl, ktorý prichádza na trh.
Jemné perly, ktoré je možné zakomponovať na obyčajné tričká, blúzky, svetríky
či dokonca na rifle, sú veľmi príjemnou
zmenou. Pôsobia žensky, elegantne
a nerušivo. Dokonca aj na topánkach či
čiapkach nájdete perlové dekorácie.
Naša modelka, TheIndianGirl Jaya
Mary Guazzo, pre našich čitateľov pripravila výber z krásnych kúskov aktu6
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álneho trendy oblečenia, na ktorom
nesmú chýbať spomínané biele koráliky. Výborné na tom všetkom je, že tieto
nádherné vecičky zohnala v našich bežných obchodoch v nákupných centrách
a dokonca za normálne a „neprešvihnuté“ ceny. Zara, Mango, H&M... v niektorých prípadoch sú perličky umiestnené
len ako doplnok oblečenia, inde sú perličky po celej dĺžke aj šírke topu, blúzky,
svetra či rifiel. Niekde sú to malinké koráliky, inde aj väčšie masívnejšie perly.
Je na každej z vás, ktoré prevedenie si
vyberie. No túto jeseň vám perly v šatníku nesmú chýbať!
Autor: Jana Kadlečíková
Zdroj foto: Jaya Mary Guazzo

Vám prináša úplety tej najvyššej kvality. Všetky
úplety ako aj patenty sú vysokokvalitné, o čom
svedčí aj certifikát OEKO-TEX Standard 100,
ktorý im bol udelený na základe splnenia
kritérií pre kvalitu a zdravotnú nezávadnosť
vo všetkých úrovniach produkcie.
Okrem úpletov a patentov si v sekcii
obchod môžete vybrať zo širokého
sortimentu galantérie (krajčírskych
potrieb, nití, šnúrok a pod.).

Luxusná
spodná
bielizeň
Distribútor:
Premira, s.r.o.
0902/244 268
info@premira.sk, www.lisca.sk
LISCA Slovensko, Lisca Spodná Bielizeň
INZERCIA

Pre fanúšikov sociálnych sietí máme
prichystanú facebookovú stránku, kde nájdete
novinky v našom e-shope, pripravované druhy
potlačí, ako aj fotografie šikovných krajčírok,
ktoré si ušili z našich látok rôzne oblečenie,
či už pre seba, alebo pre najmenších. To
všetko robíme z úcty k zákazníkovi, pretože

„S nami šitie,
uľahčí ti žitie“.
Kontakt pre SR:
telefón: +421 904 464 218
e-mail: info@latky-online.sk

www.latky-online.sk

AKÚ KÁVU PIJE ICH
CELEBRITNÁ PUSINKA
Nielen my, bežní smrteľníci vstávame s kávou a chodíme pravidelne „kávičkovať“.
Aj hollywoodske celebrity si radi doprajú poriadnu dávku kofeínu a skvelej lahodnej
chuti. Televízna hviezda Kim Kardashian si napríklad rada pochutnáva na sójovom
latte, herečka Reese Witherspoon na silnej mandľovej káve taktiež so sójovým
mliekom alebo Miley Cyrus miluje biele mochaccino. A čo ďalšie celebritky?

Katie Holmes

Sophia Loren

Mladá kráska, ktorá najnovšie randí
s hollywoodskym hercom Jamie Foxom,
evidentne potrebuje kávu hneď z rána.
Aj keď na fotografii vyzerá tak trochu
uzimene a ako keby sa práve zobudila,
nemá sa za čo hanbiť aj bez mejkapu.
Evidentne má blízko k typom kávy ako
latte alebo veľké Americano. Kto vie, pre
koho je druhá kávička?

Madonna

Aj spevácka pop hviezda Madonna potrebuje mať kávu stále
na dosah. Pravdepodobne aj na
ceste do wellnes. Aj v župane
musí ten pohár držať! A má jej
rada poriadne veľa. No ak by jej
práve mala káva zabezpečovať
jej neustále svieži look, nech pokračuje v pití aj ďalej. Uznajte, aj
v župane vyzerá stále skvele!
8
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Tak toto je dáma! Sophia vyzerá neuveriteľne a ako sa na dámu jej mena
patrí, rada si vychutná decentné malé
espresso, ktoré v kaviarni doplní len pohárom vody a dennou tlačou. Viem si ju
predstaviť v niektorej z kaviarní v parížskych romantických uličkách. Tam by sa
svojou gráciou hodila dokonale.

Taylor Swift
Mladá úspešná blondínka má na internete desiatky fotografii s kávou v ruke. To
značí len jedno, a to, že dobrou a osviežujúcou kávou nikdy nepohrdne. Najrad-

šej má ľadové karamelové latte alebo veľké
ľadové Americano, a to denne počas práce.
Taylor je proste gurmánka, vie čo jej chutí.

Jennifer Lopez
Táto žena vyzerá proste úžasne! Keby sme
vedeli, že k tej charizme jej dopomáha
káva, pili by sme ju na litre. Ale nie, aj
Jennifer je len človek a potrebuje doplniť kofeín, aby zvládala spievať, tancovať, hrať vo filmoch a ešte sa aj venovať
svojim deťom a domácnosti. Má toho
veľa, tak „sakra“ ako to tá ženská
robí, že stále vyzerá na tridsať?

Lady Gaga
Hlavne nestratiť imidž! Toto
si povedala speváčka Lady
Gaga, ktorá si rada „pocuckáva“ espresso. V istej kaviarni jej dokonca
priniesli obľúbený teplý
nápoj v čiernej šálke,
aby ladila s jej dokonalými nechtami, prsteňom a čiernymi slnečnými okuliarmi. Alebo
ide o reklamu na značku kávy a Lady Gaga je
jej tvárou? Ktovie... Isté
je, že táto pani speváčka
si zaručene nenechá ujsť
svoju pohodu pri káve.
Autor: Jana Kadlečíková
foto: internet
FILMOVÉ PLÁTNO
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Irsky k
Športovec, bitkár a ešte známejší šoumen
Conor McGregor (29), o ktorom svet
donedávna nevedel, dnes
pozná snáď úplne každý.
Fešák s dokonalým telom
a charizmou pre ženy,
symbol mužnosti a sily
pre chlapov. Toto je
on, bývalý inštalatér
a nezamestnaný
mladík a dnešný
svetoznámy šampión!

MMA je jeho druhé meno. Zápasník v zmiešaných bojových umeniach Conor Anthony
McGregor začal s profesionálnou kariérou
v roku 2008. Kým bojové umenie bral len ako
šport, bol inštalatérom a chodil do práce ako
bežní smrteľníci. Boli aj časy, keď sa mu pracovať vôbec nechcelo a rád sa pýšil titulom dobrovoľne nezamestnaný. Peňazí teda nemal na
rozdávanie a v detstve dokonca často zažíval
v škole šikanu.
Chodil na box, cvičil aj taekwon-do, karate, capoeiru či kickbox. Odkedy ale prišiel
v roku 2009 na zápas UFC (Ultimate Fighting
Championship), začal si žiť svoj sen a povedal
si, že chce profesionálne zápasiť. Akoby aj nie,
dostal sa pod krídla trénera Johna Kavanagha,
ktorý je uznávanou kapacitou (ako prvý Ír získal
hnedý pás v brazílskom Jiu Jitsu).

Prvé profi bitky a Mayweather
Začal rovno víťazstvom, nič iné ani nepripúšťal. V marci roku 2009
debutoval v zápase, kedy porazil v druhom kole Garyho Morrisa
(TKO). V roku 2011 začal ťahať svoju dlhú šnúru víťazstiev, keď dal
dole 13 protivníkov v klietke. Svoj úspech umocnil svojim najrýchlejším KO v MMA. Za neuveriteľné 4 sekundy poslal súpera k zemi.
O rok na to získal McGregor titul majstra mušej a ľahkej váhy
a tu už prišiel na rad záujem zo strany UFC. V roku 2013
už veselo podpisoval zmluvu a onedlho prišiel zápas,
v ktorom si poranil koleno až tak ťažko, že musel ísť
10
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krAL klietky
pod nôž. Táto nešťastná situácia ho odrovnala na dlhých 10 mesiacov. Po zotavení ale opäť naskočil na víťaznú vlnu
a dokonca získal hneď niekoľko ocenení,
a to 6x bonusový titul „Performance of
the Night“ a 2x titul „Fight of the Night.
Svoj prvý čisto boxerský duel si Conor
strihol z Američanom Floydom Mayweatherom len nedávno, konkrétne tento
rok v lete, avšak v desiatom kole prehral
technickým KO. Nevadí... Má ešte len 29
rokov a s jeho nasadením a odhodlaním
to dotiahne ešte k množstvu víťazných
duelov.

Herecký prejav a význam
Conorových tetovaní
Čo sa týka jeho „hereckého prejavu“, ten
pravdepodobne netreba nejako zvlášť
predstavovať. Aké slovo by ho vystihovalo?
Asi jednoducho, „prepnutý“. Je to bláznivý
šoumen, ktorý si získal svoje publikum nielen športom, ale aj originálnym prejavom.
Ľudia ho buď milujú alebo neznášajú. Tiež
je známy aj svojou hustou rebelskou bradou, elegantným oblečením, na ktorom
si dáva skutočne záležať, a v neposled-

ČO BY STE MALI

O MCGREGOROVI VEDIEŤ?
Výška: 175 cm
Váha: 70 kg
Veľkosť nohy: 40
Pochádza z: Dublin, Írsko
Výhry: 21
Prehry: 3
nom rade tetovaniami, ktoré dotvárajú
jeho celkový imidž drsniaka. Prvú kerku si
dal spraviť na dovolenke na Cypre, kde za
ňu zaplatil „až“ 20 Eur. Išlo o arabský nápis, ktorý má na zadnej strane päty ľavej
nohy. Dodnes netuší, aký má nápis význam

a priznal sa, že keď si „to“ dal vytetovať, bol
opitý. Na krku mu svieti kerka okrídleného
kríža, na chrbte stočené tŕne, ktoré sú prepojené so spomínaným krížom. Gorila na
hrudi s korunou na hlave a žerie srdce je,
myslíte, ďalším z jeho výstrelkov? Vôbec
nie, toto tetovanie si zaobstaral na počesť
Straight Blast Gym, ktorý založil jeho tréner John Kavanagh. Na bruchu má vytetovaného tigra, ktorého si dal zvečniť len
tak pre radosť na dovolenke v Benátkach.
Nad tirgom si dal najnovšie vytetovať svoje
priezvisko a pod tigra svoju známu prezývku Notorious. Aby toho nebolo málo, na
prednej časti ľavého predlaktia má šípkový ker s hodinami (s ružou a dýkou). Hneď
nad ružami si dal vytetovať motto „Kľud je
presnosť a presnosť je rýchlosť“. Zaujímavosťou je, že toto motto sa používa pri tréningu strelných zbraní elitných vojenských
jednotiek (najmä Navy Seals). Poslednou
spomenutou kerkou je džentlmen s cylindrom a panáčika Notre Dame Leprechaun
v boxerskej pozícii. Uvidíme, s čím príde
neskôr, miesta na tele má ešte dosť.
Autor: Jana Kadlečíková
Zdroj foto: internet

INZERCIA

PLOŠINA, S KTOROU SA DOSTANETE VŠADE

 68 x 110 cm
 dosah z plošiny až 5 m
 dá sa pretlačiť cez dvere, odviezť
v dodávke či vozíku a aj vyniesť
po schodoch

 iba cca 90 kg
 bez dolievania
hydraulického oleja
 bez predlžovačky

MÁME V PONUKE AJ LEŠENIA UŽ OD 290€ +DPH

INFO: 0905 246 304 / OFFICE@KVATRO.SK

5m

jedinečná plošina 4profi vhodná aj pre sklady, elektrikárov,
montážnikov, správa budov i cleaning
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68

m

m
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NÁSTRAHY NA CESTE K DOBREJ KÁVE
Kto by nechcel dobrú kávu? Či už si kávu objednávame v kaviarni alebo si ju pripravujeme
v práci, alebo doma, vždy očakávame skvelý zážitok, povzbudenie, relax, pohodu ...
No ešte pred tým, ako vám kávička splní
tieto želania, musí čeliť rôznym nástrahám. Musí sa vyhnúť rizikám a všetci tí,
ktorí s ňou prichádzajú do kontaktu by
mali dodržiavať zákony správnej prípravy, aby sa výsledný efekt blížil k 100 percentám.
Veru tak, 100%-ná káva je ideál. Ale
ako ju dosiahnuť? Čo robiť a čo práve
nie, aby sme pri každom kroku nestratili dôležité „body“. Lebo ako hovoria
odborníci, ak nám na kávovníku rastie
100%-ná kvalita, každým krokom pri
spracovaní a samotnej príprave kávy to
už môže iba klesať. Teda, samozrejme,
najmä v prípade ak niekde čosi zanedbáme alebo opomenieme.
Poďme sa teda pozrieť na cestu kávového zrnka do vašej šálky.
Keďže káva sa na Slovensku nepestuje, prvotné kroky asi ťažko ovplyvníme. Starostlivosť o kávovník, zber
plodov, ich spracovanie aj transport zeleného kávovníkového zrna teraz neposudzujme, aj keď si isto viete predstaviť,
že už aj počas týchto krokoch je potenciál úbytku kvality značný.
Ale posuňme sa ďalej - do pražiarne.
Pražiari sú ako vinári. Aj keby spracúvali
rovnaké strapce hrozna, rovnakú odrodu z toho istého svahu, víno bude od
každého iné. No ak sa vrátime ku kávovému zrnu, treba povedať, že pražením
získa charakter. Existuje niekoľko stupňov praženia, od toho najsvetlejšieho
až po úplne tmavé, kde sú výsledkom
priam čierne zrná. Pražiar, alebo teda
stupeň praženia, ovplyvnia, či bude vaša
káva kyslejšia, acídnejšia (svetlé praženie) alebo horkejšia, či až prepálená
s potlačením chuťových a aromatických
znakov danej odrody alebo formy spra-

covania. Tu ale treba povedať, že daný
stupeň alebo spôsob praženia nemusí
byť chybou, ale aj zámerom. Napríklad
severania obľubujú svetlejšie praženia
a Taliani, či Španieli skôr to tmavšie, až
veľmi tmavé.
Predstavme si teda, že pražiar odviedol svoju prácu na 100% a upražil zrno
podľa nášho gusta. Čo ďalej? V prípade
jednodruhových káv (konkrétna odroda
z danej lokality) sa upražené zrno zabalí a putuje k zákazníkom. V prípade
blendov- zmesí , výrobca ešte mieša
jednotlivé odrody v určitom pomere.
V ponukách kaviarní môžete naraziť na
100%-nú arabiku alebo aj na zmesi s robustou v rôznych pomeroch (napr. 90%
a 10% , 80% a 20%, 70% a 30% ...)
Každá odroda dodá vašej šálke iné vlastnosti – arabika atraktívne
vône a chute, robusta napríklad kofeí n
a krásnu cremu, či priaznivejšiu cenu ;-)
keďže robusta je na kávovom trhu cenovo dostupnejšia.
Dobre. Berme to tak, že po pražení a prípadnom blende je všetko ako
má byť, a teda správne zabalené kávové zrno smeruje do kaviarne alebo do
obchodu. Podotýkame, že nepomleté!
O mletej káve, jej trvanlivosti a rýchlej
strate vlastností , sa toho už popísalo
dosť, takže, venujme sa teraz len nepomletému, čerstvo praženému zrnu.
Apropo, čerstvá káva. Na niektorých
baleniach nájdete dátum praženia a záručnú dobu možno aj 2 roky. Pozor, je to
termín, ktorý určite nebude kávičkármi
akceptovateľný a ani by nemal byť. Kávové zrno každým dňom po upražení zo
seba čosi stráca, a preto mu už po pár
týždňoch chýba to, čím je daná odroda,
oblasť pestovania, forma spracovania
a samozrejme praženie charakteristické.

OK. Všetko sme dodržali, máme dokonca ja čerstvú kávu a chceme si ju
pripraviť alebo chceme aby nám ju pripravili v kaviarni. Žiaden problém, stlačíme tlačidlo a káva tečie ;-) Ale aká?
Pre správnu prípravu je dôležitá aj
hrúbka/ jemnosť
mletia, množstvo
namletých zŕn, tlak v kávovare, teplota
vody, ale aj čas extrakcie. Veru, vskutku
dosť faktorov, ktoré vstupujú do procesu prípravy a majú podiel na celkovej
vôni, chuti i vizuálnej stránke vášho povzbudzujúceho nápoja.
A ak sme aj tieto body zvládli na
jednotku, alebo ak ich barista zvládol,
prichádza čas servírovania.
Mnohí nám určite dajú za pravdu, že
celkový dojem z kávy, z jej konzumácie,
ovplyvní aj to v akej šálke a s akými doplnkami nám ju naservírujú. Ale to už je
asi aj na ďalší článok ;-)
Možno ste doteraz považovali dobrú kávu za bežnú vec, no pripraviť ju na
100% alebo čo najbližšie k dokonalosti
je umenie.
Ak sa chcete o káve, o jej príprave,
či o jej konzumácii, dozvedieť viac, určite sa príďte pozrieť na Festival Káva Čaj
Čokoláda 18.-19.11. 2017 do nákupného
centra BORY MALL v Bratislave. Stretnete tu pražiarov, baristov i obchodníkov
s kávou, ktorí sa s vami o tejto komodite
radi porozprávajú a predstavia vám svoj
sortiment i aktivity späté s kávou. Tak
príďte vyskúšať šikovnosť baristov, ale aj
viaceré značky káv, či rôzne spôsoby jej
prípravy.

Zdroj:
w w w. K a v a C a j C o ko l a d a . s k

ČOKOLÁDA

Z dažďových pralesov až
na bratislavský Festival.
Sú veci, ktoré považujeme za tak samozrejmé
a bežné, že nám ani nenapadne zamyslieť sa nad
tým, aký náročný proces a akú dlhú cestu musia
podstúpiť, aby sme si ich mohli kúpiť a vychutnať.
Áno, máme na mysli
aj čokoládu.
Dnes už nie je problém na Slovensku
vyrobiť tabuľkovú čokoládu alebo
pralinky z dovezenej suroviny. Dokonca už aj u nás sa pražia kakaové
bôby a pripravuje kakaová hmota
na ďalšie spracovanie, ale kakao sa
u nás nepestuje.
Tak sa teda pozrime na cestu
kakaového bôbu, na jeho prípravu
a spracovanie. Čo to všetko obnáša,
aby sme sa mohli potešiť z tak lahodnej a obľúbenej čokolády.
Kakaovníky sa pestujú vo viacerých krajinách Afriky, Ázie a Strednej či Južnej Ameriky. Je to veru
zvláštny strom. Predstavte si, kvietky a teda neskôr aj plody vyrastajú
priamo z kmeňa stromu
Kvitne takmer po celý rok, no
plody sa urodia len z cca 1-5% kvetov! Tvar plodov je podobný rugbyovej lopte s dĺžkou cca 30 cm. Čo
je pre nás možno nezvyklé, vďaka
ideálnej klíme sa úroda zberá 2x do
roka.
Kakaový struk sa po zbere otvorí,
vyberú sa z neho bôby, ktoré sa následne sušia a následne putujú na
spracovanie – na praženie.
Po upražení prichádza na rad drvenie a lisovanie. Týmto procesom
získavame kakaové maslo a kaka-

ový prášok. Spomínané suroviny
potom vďaka opätovnej vzájomnej
kombinácii (po pridaní ďalších prísad) určia výslednú chuť a kvalitu
čokolády.
Aby bola výsledná čokoláda
hladká a lahodná, nesmieme opomenúť dôležité konšovanie - proces, kedy sa čokoláda rozotiera pomocou valcov na jemné čiastočky
s veľkosťou len niekoľko mikrónov
(mikrón je tisícina milimetra)

18.-19.11.
2017

BORY MALL - Bratislava

No a potom nastáva „už len“
temperovanie, kedy čokoláda prechádza zohrievaním a ochladzovaním, kde čas, teplota a miešanie
ovplyvnia jej štruktúru, krehkosť
i lesk.
Nezáleží na tom či to bude tabuľková čokoláda alebo pralinky. Pri
tých správnych surovinách a poctivom spracovaní nám výsledná maškrta spraví radosť nielen na jazyku,
ale aj na srdci.
Zdroj:
w w w. K a v a C a j C o ko l a d a . s k

partneri

Našou prioritou
je móda priamo
z Talianska
Spoločnosť Fabbroferraio robí pre svoje zákazníčky
maximum. Tovar dováža priamo z mekky módy,
z talianskeho Milána, a v obchodoch nájdete široké
spektrum sortimentu od topánok, cez oblečenie,
kabelky a ďalšie exkluzívne doplnky. A to nie je
všetko! Ak sa stanete ich členkou, dostanete
aj klubovú kartu, s ktorou prídete k rôznym
zaujímavým cenovým zvýhodneniam!
Nie je jednoduché splniť všetky požiadavky
a očakávania náročných zákazníčok,
ktoré navštevujú
predajne
siete
Fa b b rofe r ra i o .
A predsa sa im
to
fantasticky
darí. Ako? Poďme pekne po
poriadku.
Ich
veľkou
devízou je zameranie na široký sortiment a tiež dovoz
z jedného z najluxusnejších miest v Európe, čo
sa týka módy. „Našou prioritou je móda. Týka sa to
topánok aj oblečenia. Sme
zameraní na najnovšie trendy a prinášame módu priamo z Talianska. Topánky pre
nás predstavujú vášeň, keďže
dnešní módni návrhári navrhnú topánky tak, že v celkovom
outfite pôsobia ako šperk. Celá
móda sa každou nadchádzajúcou sezónou mení a je to
pre nás výzva a zároveň
radosť doniesť to, čo na
14
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prvý pohľad pohladí srdce našej zákazníčky,“ povedal majiteľ značky Fabbroferraio Marek Zámočník.
Verné zákazníčky poznajú sortiment
spomínanej značky dokonale a vedia, čo
všetko tieto predajne ponúkajú. Avšak
pre nové zákazníčky, ktoré sa do obchodu ešte len chystajú, prinášame dôležité
informácie, aký široký sortiment značka
Fabbroferraio ponúka. Mnohé zákazníčky
chodia do ich obchodu s priamou víziou
alebo konkrétnou požiadavkou na produkt. Vtedy presne vedia, čo odporučiť
a vysvetliť všetko od výroby, strihu až
po ošetrovanie a čistenie. „Sme ako váš
osobný taliansky módny návrhár. Vytvoríme váš šatník vkusne a zaujímavo. Dokážeme zákazníčky zladiť a pritom dodržiavať módne trendy so snahou vytvoriť
WOAW EFEKT. To je moment, keď sa pozriete na seba do zrkadla alebo sa pozrie
niekto na Vás a urobíte WOAW. Pri výbere
vieme, že kombinácia módnych kúskov
je veľmi dôležitá. Zákazníčka u nás nájde
topánky, ktoré radíme do kategórií ako
čižmy, „workery“, gumáky, mokasíny, slipony, lodičky či sandále alebo šľapky. Na
našom e-shope alebo v našich kamenných predajniach nájdete úplne všetko,
a to topánky, oblečenie a doplnky v podobe kabeliek, ruksakov, náhrdelníkov,
retiazok, prsteňov a mnoho iného, čo je

v dnešnej dobe trendy a cool,“ doplnil
Zámočník.
Aktuálnou témou novembra je obliecť a obuť sa teplo, ale zároveň, my ženy
chceme byť aj v zimnom období čo najviac sexi. Je vôbec možné, aby bola žena
v mrazoch zababušená, a zároveň aby

pôsobila elegantne a príťažlivo? „Jeseň
a zima je vždy obdobie, kedy musíme
nohy a celé telo zakrývať, aby nám bolo
teplo, a práve vtedy mnoho žien zúfa
a priam neznáša tieto mesiace. Ale my
im ukážeme, ako vyzerať skvelo aj počas zimy. Nemusia sa vzdávať ani sukní,
môžu ukázať svoje nohy v čižmách nad

99,90 €

39,90 €

trendové tenisky (zimné)

od 29,90 €

PRAVÁ KOŽA

koleno. K tomu im doladíme trendy bundu do pása s fantastickou kožušinou okolo. A znova spôsobíme WOAW EFEKT.
A pritom sa budú cítiť výnimočne,“ dodal.
Autor: Jana Gibová
J a n a K a d l e č í ko v á , M a r t i n M i n á r i k
Z d ro j fo t o : Fa b b ro fe r r a i o

39,90 €
sortiment – lodičky

od 24,90 €

sortiment – hollywodky od 79,90 €

59,90 €
nadkolenné čižmy

od 39,90 €

39,90 €

39,90 €

čižmy členkové od 29,90 €

workery od 29,90 €

www.fabbroferraio.sk
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

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

NEZDRAVÉ CHUDNUTIE

robí možno rovnakú škodu ako obezita
Profesionálna kuchárka a lektorka varenia, dlhoročná propagátorka zdravej stravy,
manželka, mama na materskej a hlavne vždy usmiata a dobre naladená žena.
Takto môžeme opísať Henrietu Kundrátovú, ktorá nám v rozhovore porozprávala
o zdravom jedle, ale aj o tom, akú najväčšiu chybu robia ľudia pri stravovaní
a čo je vhodné na poriadnu dávku energie počas sychravej jesene.

smoothies, pamätať na obnovu a rekonvalescenciu buniek. My sa snažíme piecť
si chleba doma z kvásku, ak máme domáce vajíčka aj cestoviny si doma s deťmi vyrábame. Snažím sa ich od mala
zapojiť do prípravy. Jedzte striedmo,
s pokorou a vďakou, pestro, farebne, čo
najviac sezónne a z lokálnych surovín,
najlepšie pripravených doma.

V čom robia ľudia najväčšiu
chybu pri stravovaní?

Ako dlho sa venuješ
zdravej strave?

V čom spočíva tvoj spôsob
zdravého stravovania?

Ak by som spočítala roky, ktoré venujem
tvorbe zdravších receptov, tak asi 14 rokov.
Vtedy som profesne vyhorela, úplne som
nazbierala všetky alergie, aké boli. Fyzickú slabosť som pozitívne využila k svojmu
ďalšiemu rozvoju. 😊  Vylúčila  mäso,  naučila 
sa narábať s novými ingredienciami, hľadala som cestu k sebe tak, aby som žila
spokojne a robila, čo ma naozaj napĺňa.
Trvalo to tých 14 rokov, kým som sa vyladila a prekonala strach zo zmien. 😊

Pred rokmi som založila stránku My first
cooking book na facebooku. Od roku
2005 som pripravila viac ako 2000 receptov. Sú jednoduché a prispôsobiteľné. Môžu byť motiváciou k zdravšej
kuchyni. Mám za to, že ak nie je človek
ťažko chorý a prechod na zdravú stravu nepotrebuje hneď a zaraz, tak telo
je potrebné na prechod pripraviť, inak
ho môžete vystaviť šoku. Vylučovaním
nevhodných potravín a postupným pridávaním zdravých jedál. Takáto cesta
je najjednoduchšia a hlavne môže byť
trvalá. Využívať čo najmenej polotovarov, lepku, laktózy. Úplne zrušiť sladené
umelé nápoje. Dopriať si denne chlorofyl – z listov, vňatí v podobe štiav či

Pohľad na to, čo je zdravé, závisí
od možností a životného štýlu, vývoja,
pohľadu na seba a hlavne nastavenia
v hlave. Sú to roky „súladu“ jedla a rôznych situácií v živote.
16
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Rýchlosť doby, do ktorej sme ponorili
svoje životy, prácu a rodinu nám “zľahčuje“ široký sortiment rôznych hotových
polotovarov a jedál dostupných v každom obchode. Nečítame etikety, nepoznáme zloženia, častokrát podľahneme
marketingu. Vieš, aké sú najčastejšie
argumenty mojich klientov? „ONI“ by asi
nepredávali niečo, čo je škodlivé“. Takže
„ONI“ vlastne určujú, že farbivá, konzervanty či stabilizátory sú zdravé. Ťažko
sa vysvetľuje, že sú len viac bezpečné
opatrenia pre udržanie výrobnej kvality
a dlhej záručnej doby ako odporúčané
zdravé výrobky. Ďalším argumentom je
“veď to jedla moja babka a nič jej nebolo“.
Túto vetu naozaj nemám rada. Jedlo našich predkov tu už nikdy nebude. Môže
tak vyzerať, volať sa tak, ale kvalita je
úplne iná rovnako, ako kvalita a tempo
života ktoré sme si nastavili. „Žime pre
seba, jedzme pre seba, nikto za nás chorý nebude“, zvyknem hovoriť aj na prednáškach či kurzoch varenia. Vo všeobecnosti jeme málo prirodzených potravín.

Veľa ľudí sa na zmenu stravy
a životného štýlu chystajú
dlho, no niekedy sa k tomu

nakoniec neprepracujú vôbec.
Vzdajú sa hneď na začiatku?
Každý si je strojcom svojho šťastia. Odstrašujúce sú jedálničky a diéty, ktoré nútia užívateľa zaraz
zmeniť všetko, načo nie je zvyknutý on, ani zvyšok jeho rodiny ho v tom nevie podporiť. Zmeny, aby boli trvalé, si treba
„napasovať“. Pridávať do stravy viac surovej zeleniny, pestro sa
stravovať, objavovať nové ingrediencie. Naučiť sa ich správne
pripraviť aby chutili, dobre vyzerali a nestratili svoju nutričnú
hodnotu. Vyhneme sa tak „absťákom“ a príde nám prirodzené nejesť nekvalitné jedlo. Mimochodom, zdravšou stravou
sa zníži aj chuť na mega veľké porcie, ušetríte. Zmeny, ak ide
o chudnutie nečakajte za mesiac. Nezdravé chudnutie narobí
možno rovnako veľa škody ako obezita.

V akom type jedla je najviac energie? Za
oknami máme november a toto počasie sa
spája s pocitom únavy, niekedy s „depkami“.
Čo radíš ľuďom pre viac energie do života?
Myslieť radostne😊.V zásade  radosť  závisí  aj  od  situácií,  ktoré  zažívame. Nie je dobré si nechávať pre Vianocami naložené bremená – rodinné, či partnerské, alebo pracovné problémy. Jedlo
v zime si podvedome žiada viac sacharidov a tukov. Často sa
spája s emóciami. Nezabúdajme na nakladanú kapustu, cviklu,
šťavy, ktoré odľahčia organizmus. Netlačme do seba klobásy,
údené, ťažké syry. Telo bude mať čo robiť, aby stíhalo odrážať
virózy, a nie aby sa trápilo trávením ťažkého jedla. Pridajme zelený jačmeň, chlorellu, vitamín C a „béčkové“ vitamíny, železo
a vápnik, selén, zinok.

drahé a ak sa zle spracujú, domotivujú užívateľa k ďalšiemu nákupu. Výraz „intuitívne“
varenie sa na mňa nalepil, lebo som vždy
recept prispôsobila klientovi na mieru. 😊

Niektorí hovoria, že môžeme
jesť úplne všetko, len
s mierou. Je to pravda?
Čo určuje fráza “rozumná miera“? Podľa mňa je dôležité, aby zdravé jedlo,
ktoré má byť rodinné, prijala rodina
celá. Rodič by mal byť akceptovaný vo
svojich rozhodnutiach, ako viesť svoje
deti. Ak sú zdravé a spokojné. Tam je
asi tá naša miera. Zdravou stravou som
sa zbavila alergií, nespavosti, cítim sa
dobre. Dnes je už toľko dostupnej
dobrej literatúry a zároveň aj kontroverzných teórií o zdravej výžive, že si
svoje hranice radšej volím intuitívne.
Autor: Jana Kadlečíková
Zdroj foto. H. Kundrátová

Ako ideš napríklad na dieťa? Zje
všetko, čo doma pripravíš?
No deti sú špeciálna jednotka v našej domácnosti. Varíme zvyčajne tak, aby mohli všetko zjesť aj ony. Pri polievkach sa napríklad mení forma: my s manželom zjeme zeleninu pokrájanú,
dievčatá ju zjedia vymixovanú. Sú to kompromisy, ktoré akceptujeme. Nevarím jedlo, ktoré nemajú rady len preto, že je zdravé. Nenútim ich jesť, ak im nechutí. Snažíme sa zapojiť ich do
prípravy, nech poznajú ingrediencie, zabavia sa pritom. Doma
varíme vegetariánsky, vegánsky a raw. Občas mužovi a staršej
pripravím rybu. O jedle sa rozprávame, vysvetľujeme deťom aj
ekológiu a z čoho je vyrobené. Dvojročná chodí so mnou polievať paradajky, šetríme z oplachovania vodu do krhličky. Snažíme sa doma, aby vnímali súvislosti.

Si propagátorka zdravej stravy, využívaš
intuitívne varenie. Čo ak ľudia aj chcú, ale
nevedia ako na to? Akým spôsobom im radíš?
Ako profesionálna kuchárka som zažila prípravu jedla v top
reštauráciách. Svoje skúsenosti odovzdávam cez kurzy. Mám
program „Varíme u vás doma“. Keď mám možnosť, ukazujem
prípravu jedla priamo doma u klienta, aby vedel narábať aj so
svojou kuchyňou, prípadne si ju zariadiť efektívne potrebnými
nástrojmi. Chápem aj obavy z nových ingrediencií. Častokrát sú
ZDRAVIE

cafe news
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BACHLEDKA ALEBO
„Chodník korunami stromov“
Majú ju v Nemecku aj v Čechách. A od 29. septembra ju máme už aj my!
Úžasnú vyhliadkovú vežu a náučný chodník v korunách stromov. Túto krásnu
raritnú atrakciu nájdete medzi Tatrami a Pieninami a postavili ju precízni
Nemci. Užite si neskutočný výhľad, 32 metrovú vežu aj suchý tobogan!
dok veže, ale toto je naozaj len pre ľudí,
ktorí nemajú strach z výšok. Pýtate sa,
ako sa dostanete dolu? Žeby po vlastných nohách? Nie po nohách, ale rovno
po zadku! Dolu totiž vedie suchý tobogan, ktorý má dĺžku 67 metrov. Jednoducho si sadnete na koberec, ktorý vás
zvezie dolu. Túto atrakciu, predpokladám, ocenia najmä mladšie ročníky.
Tento projekt má na Slovensku svoje prvenstvo. Aj keď podobné zaujímavé

ČO TREBA
O „BACHLEDKE“
VEDIEŤ?

Predstavte si, že sa prechádzate po lese.
Avšak tentokrát nie lesnými cestičkami popod stromy, ale rovno v korunách
stromov! Nemecká skupina investorov
z Erlebnis Akademie sa postarala o novú
slovenskú raritu na hrebeni Spišskej
Magury. Reč je o bezbariérovom chodníku, ktorého trasa vedie k vysokej veži.
Spomínaná veža meria úctyhodných 32
metrov a na jej vrchole sa vám naskytne 360 stupňový rozhľad, resp. výhľad
na Belianske Tatry, pieninské Tri koruny,
časť Poľska, ale aj Zamagurie.
Ak ste toho názoru, že je to pekná,
ale nudná vychádzka, to sa teda mýlite.
Na deviatom poschodí veže zažijete poriadny adrenalín. Máte možnosť postaviť
sa na obrovskú sieť s výhľadom na spo18
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CESTOVANIE

99 Celková dĺžka chodníka
– 1234 metrov
99 Dĺžka chodníka
– 603 metrov
99 Dĺžka chodníka na
veži – 631 metrov
99 Výška vyhliadkovej
veže – 32 metrov
99 Výška chodníka –
max 24 metrov
99 Počet podpier – 120
99 Šírka chodníka
– 1,8 metra
99 Najväčší použitý strom
– 25 x 0,48 metra
99 Vstupné dospelý – 8 Eur
99 Vstupné dieťa 3-14,
seniori nad 65r.,
ZŤP – 6,50 Eur

atrakcie boli postavené už aj v Nemecku a Českej republike (V Nemecku sa
nachádzajú už štyri chodníky, v Čechách dva), architekt Josef Stoger práve
na Slovensku vybudoval najvyššie položenú vyhliadku, čo sa týka nadmorskej
výšky, a preto sa môžeme pýšiť istou
dávkou prvenstva. Chodník je pre návštevníkov k dispozícii celoročne, avšak
v rôznych otváracích hodinách, v závislosti od sezóny a mesiacov v roku. OdDporúčame tento atraktívny výlet, ktorý
je vhodný aj pre rodiny s malými deťmi.
O skvelý zážitok bude zaručene postarané.
Autor: Jana Kadlečíková
Zdroj foto a info:
w w w. c h o d n i k ko r u n a m i s t ro m ov. s k

d
n
e
k
e
e
w
t
Ligh
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

INZERCIA

Malý kúsok raja...
OÁZA POKOJA, ODDYCHU A AKTÍVNEHO RELAXU

ROMANTICKÝ POBYT

WELLNESS POBYT V ZRUBE

POBYT AKO DAR

ANTISTRESOVÝ POBYT

ČAROVNÉ VIANOCE

ZIMNÉ PRÁZDNINY

Vychutnajte si dokonalý relax
so svojou polovičkou
od 85 € osoba / noc

Zabudnite v tichu hôr na každodenný
stres a relaxujte
od 75 € osoba / noc

Kontakt Wellness Hotel****
Stará Lesná 180
059 52 Stará Lesná
tel.: +421 (0) 52 44 68 185
Kontakt Wellness Hotel****

Ubytujte sa v priestranných zruboch
so službami ****hotela
od 70 € osoba / noc
Doprajte si bezstarostné sviatky
na horách
od 90 € osoba / noc

Obdarujte svojich blízkych, voucher
pripravíme podľa Vašich prianí
od 70 € osoba / noc
Venujte sebe aj svojej rodine
nezabudnuteľné zážitky
od 60 € osoba / noc

AQUASAR

ANTICALC©
FYZIKÁLNA ÚPRAVA VODY

Máte problémy s usadzovaním vodného kameňa a hľadáte riešenie?
Chcete zariadenie, ktoré Vám ušetrí peniaze a nevyžaduje údržbu?
Uprednostňujete kvalitu za rozumnú cenu?

Firma ACUASAR má pre vás riešenie - ANTICALC
•
•
•

5

ROKOV
ZÁRUKA

•
•
•
•
•
•
•

zariadenie ANTICALC je určené na fyzikálnu úpravu vody
zabraňuje tvorbe vodného kameňa a usadenín
Chráni rozvody studenej a teplej vody, bojlery, prietokové
ohrievače, práčky, umývačky riadu, vodovodné batérie,
sprchovacie hlavice, splachovacie zariadenia, rýchlovarné
kanvice, naparovacie žehličky, kuchynský riad, kotle, bazén…
čistí zariadenia už zanesené vodným kameňom
používanie takto upravenej vody priaznivo
pôsobí na živé organizmy
používaním zariadenia dochádza až k 50%
úspore pracích a čistiacich prostriedkov
bezenergetická a bezúdržbová prevádzka
bez chemikálii
životnosť minimálne 50 rokov
jednoduchá montáž

0907 335 332

www.aquasar.cz
INZERCIA

Grécke osvieženie

SOTIRIA s.r.o. • Stupavská 6 • 831 06 Bratislava • info@sotiria.sk • tel. 00421 903 407 085

HIGHLIGHTER FLEXI 8542
• veľkokapacitný zvýrazňovač so super pružným hrotom
• pre hladké a pohodlné zvýraznenie textu na všetkých
druhoch papierov
• fluorescenčný pigmentový atrament
• odolnosť proti UV žiareniu
• klinový hrot
• šírka stopy 1 – 5 mm

TEXTILE SPRAY 1139
•
•
•
•
•

farba na textil v rozprašovači
po zaschnutí nevyprateľná do 60 °C
bez nutnosti zažehlenia
110 ml
pre lepší výsledok použite Šablóny

TORNADO
•
•
•
•
•

školský roller
ERGO držanie s masážnymi bodmi
pre pravákov, ľavákov i dysgrafikov
modrý zmizíkovateľný atrament
parfumovaný atrament (banán, jablko,
jahoda, malina, čučoriedka)
• šírka stopy 0,3 mm

TORNADO
BLUE 2675

TORNADO
COOL 4775
• NOVÉ NEON
FARBY

Šablóny 9996
• papierové šablóny s rôznymi motívmi
(zvieratká, kvetiny, ai.)

TORNADO
BLUE 2675
TORNADO
FRUITY 2675
• parfumovaný atrament
(banán, jablko, jahoda,
malina, čučoriedka)

www.ako-spravne-pisat.sk

www.centropen.sk

DVERE SO SKRYTOU ZÁRUBŇOU

Nerobte kompromis medzi časom, peňaženkou a svojou víziou
komfortu. Prinášame osvedčenú kvalitu za výbornú cenu.
Máme najväčší výber dverí .
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Dvere so skrytou zárubňou sú v súčasnosti
módnym hitom v bývaní. Prinášame Vám
skryté zárubne) v rôznych prevedeniach.
Prinášame Vám dvere v rôznom dizajne.
Komplet obsahuje:
– Hliníkovú zárubňu SARA PRO vrátane
skrytých pántov a tesnenia
– krídlo v bielej impregnovanej fólii
pripravenej na náter interiérovou farbou.

V našej predajni
s plochou 440 m2 nájdete:

Magnet Trade s.r.o.
Galéria bývania STYLA
Shopping Palace Zlaté piesky
tel: 0910 111 555
magnettrade@magnettrade.sk
www.magnettrade.sk

– dverové štúdio (15 výrobcov);
– širokú škálu parkiet—drevené, laminátové
a vinylové;
– vzorové kuchyne;
– nábytok (skrine, šatníky);
– vzorky schodov, terás..

Otváracie hodiny: Po-Ne: 10:00 – 20:00

Vyrábame sedačky
najvyššej kvality, na mieru.

Dovoz a vynáška až
do bytu, odborná montáž.

B R AT I S L AVA , T R N AVA , P R A H A

ZĽAVA

ZĽAVA

NA VYSTAVENÉ
SEDAČKY

NA NOVÉ
OBJEDNÁVKY

30%

25%

INZERCIA

Výroba a predaj

www.CHOVA.sk

- KAMENINOVÉ SUDY
- KERAMICKÉ VÁZY a PEKÁČE
- KVETINÁČE,KERAMICKÉ MISKY
- OZDOBNÁ ÚŽITKOVÁ KERAMIKA

Výrobné družstvo Šamotka – Hrnčiarske Zalužany
Tel.: 047/567 2105 • E-mail: samotka@stonline.sk • www.samotka.sk

0901 711 780

Kachle
La Castellamonte
navrhnuté s citom
umelca a vyrobené
rukou majstra

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

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.

CHOVA
Miroslav Ligas,
Nezábudková 29,
949 05 Nitra 5,
chovanitra@gmail.com
www.chova.sk

FILANTROPICKÝ PROJEKT
Káva August Roy® vznikla ako filantropický projekt, na podporu
v oblasti kultúry, vzdelávania, rozvoja detí a mládeže, a na
podporu organizácií, ktoré pomáhajú v sociálnej a zdravotnej
oblasti. Už po krátkom čase tvorivej práce, vzniklo niekoľko
príbehov zmenených ľudských osudov a priateľstiev.
Okrem poskytnutia tejto podpory, má tiež priniesť vyššiu úroveň
do našich kaviarní a domácností. Káva August Roy® si našla
svoje miesto medzi renomovanými značkami svojou nezameniteľnou chuťou a vôňou. Prečo? Tvoria ju tri odrody arabiky z tej
najvyššej kategórie, ktoré poctiví pestovatelia z Brazílie a Etiópie spracúvajú troma rôznymi metódami.
Prvou odrodou je Brazília Yellow bourbon. Ide o najviac
cenenú brazílsku kávu. Bourbon je typickou pôvodnou a tradičnou varietou arabiky. Vyznačuje sa žltou farbou dozretých
kávových čerešní. Prevažne sa spracúva metódou označovanou puled natural (honey metóda). Je to niečo medzi pranou
a nepranou kávou. Šupka a dužina sú odstránené hneď po
zbere a káva sa v pergamene dosušuje na slnku. Má stredné telo, jemnú aciditu a zároveň príjemnú čokoládovú sladkosť. Z brazílskych káv je to najkomplexnejšia káva. Pestuje sa
v nadmorskej výške 1100-1500m.n.m.
Druhou odrodou je Brazília Santos. Vyznačuje sa červenou farbou dozretých kávových čerešní. Spôsob spracovania je natural (suchá metóda). Plody sa v šupke sušia
na otvorených priestranstvách, musia sa často prehrabávať, aby nedochádzalo k fermentácii, a sušenie bolo pravidelné. Po sušení nastáva proces lúpania z vrchnej šupky.
Na kávovom zrne však stále ostáva ďalšia vrstva (pergamen). Káva spracovaná týmto spôsobom má dominantné chute a to hlavne medové tóny, sladkastý nádych,
chuť orieškov a čokolády. Pestuje sa v nadmorskej výške
okolo 2000 m.n.m.

Kávové zrnká z Južnej Ameriky dopĺňa odroda Etiópia Sidamo. Ako prezrádza názov, táto odroda pochádza z africkej
krajiny, ktorá je kolískou kávy ako takej. Tu sa zrodila a odtiaľto putovala do celého sveta. Sidamo sa pestuje na Etiópskej
vysočine v nadmorskej výške od 1400-2200 m.n.m. Vyznačuje sa červenou farbou dozretých kávových čerešní. Spôsob
spracovania je fully washed (mokrá metóda). Kávové plody
prechádzajú “kúpeľom“, kde sa oddeľujú ľahké a zhnité plody
od ostatných. Hneď po kúpeli musí dôjsť k odstráneniu vrchnej
šupky a časti dužiny. Potom zrná postupujú do ďalších nádrží,
kde prebieha fermentácia. Zrná sa následne sušia. Kávy spracované týmto spôsobom majú v sebe viac ovocných tónov
a vyššiu aciditu.
Zloženie kávy precízne nastavil tím odborníkov, ktorý testoval aj desiatky iných rôznych druhov káv. Správnym výberom
a rôznou mierou praženia dosiahli príjemnú aromatickú kávu
s plným telom, v ktorej čokoládová sladkosť zvýrazňuje tóny
orieškov a lesných plodov.
Veľký vplyv na tento úspešný projekt má aj čerstvosť kávy.
Tá je zaručená častým pražením v malých množstvách. Práve preto si káva August Roy® našla svoje miesto u poctivých baristov, gurmánov ale aj medzi ľuďmi s veľkou mierou
empatie.
Navštívte našu internetovú stránku
www.augustroy.sk

Nechajte sa odmeňovať!

ZĽAVA 5 – 10%
Prineste tento poukaz
a nakúpte u nás v predajni
„ZDRAVIE Z PRÍRODY“
Pri nákupe nad 50€

ZÍSKATE ZĽAVU 5%
Pri nákupe nad 100€

ZÍSKATE ZĽAVU 10%
ZDRAVIE Z PRÍRODY
Špecializovaná
predajňa čajov, bylín,
bioproduktov, terapie

ZDRAVIE Z PRÍRODY

Špecializovaná predajňa čajov, bylín,
bioproduktov, poradenstvo, terapie, megrezsro@gmail.com
MILETIČOVA 15, (trhovisko - pasáž), 821 08 Bratislava

megrezsro@gmail.com
Miletičova 15
(trhovisko–pasáž)
821 08 Bratislava

INZERCIA

STRAVUJTE SA O A DIÉTNE
ZDRAV
KAPOR, AMUR, JESETER,
SUMEC, ŠTUKA, PSTRUH, ÚHOR.
CELOROČNÝ PREDAJ ŽIVÝCH RÝB Z VLASTNÉHO CHOVU
RYBY VÁM AJ KOMPLETNE OČISTÍME
TRHOVISKO MILETIČOVA V PASÁŽI, 821 09 BRATISLAVA 2
TEL.KONTAKT: 0911/907 676, 0918/397 752

FASHION SHOW

BEŽAŤ ŠŤASTIU OPROTI
10.11.2017 | BRATISLAVA
VSTUPENKY NA:
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www.eurosofa.sk

U141

celokoža DENVER

1,3 - 1,5 mm hrubá
rozmer: 152 x 340 x 266cm

2 390, €

12 elementov v akcii

BUSAN
celokoža FRANCE

1,3 - 1,5 mm hrubá
rozmer: 285 x 230 cm

2 380, €

21 elementov v akcii

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

U074

celokoža DENVER

1,3-1,5mm hrubá
rozmer: 229 x 325 cm

2 050, €

23 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

