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Vzhľadom na veľmi úspešné výsledky v liečbe detí (najmä detská
mozgová obrna, skolióza, poúrazové a pooperačné stavy), rozšíril
v roku 2004 svoju špecializáciu
aj na dospelých (ortopedické,
traumatologické, reumatologické
a neurologické diagnózy).
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soko výkonného laseru, rozmanité druhy masáží, ergoterapia (nácvik k
sebestačnosti), samozrejmosťou je starostlivosť dietologická, logopedická, psychologická, zdravotno-výchovná, klimatologická, každoročne s
novinkou (hipoterapia, kanisterapia, akupunktúra, zumba, nácvik plávania a ďalšie...)
BANSKÁ BYSTRICA
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Prevádzka ŠLÚ Marína je celoročná, trojsmenná, s intenzívnou
ošetrovateľskou www.marinakovacova.sk
starostlivosťou. Ubytovanie, stravovanie aj všetky procedúry sú poskytované v jednej budove, takže aj ťažko pohyblivý pacient má možnosť absolvovať celý pobyt „suchou nohou“.
Virtuálna
prehliadka
Samozrejmosťou sú bezbariérové priestory a dostatočný
počet
výťahov.
Súčasťou ŠLÚ Marína je výborne fungujúca škola s tímom špeciálnych pedagógov, ktorý zabezpečuje kvalifikovanú výučbu, prácu s
počítačmi, výuku cudzích jazykov.

A nezabudnite: každý pacient má právo vybrať si poskytovateľa
kúpeľno-rehabilitačnej starostlivosti!

Marína vracia stratené zdraŠpecializovaný
Špecializovaný
liečebný ústav Marína,
liečebný
š. p. je odborné
ústav
kúpeľné zariadenie,
Marína,
ktoré užš.
od roku
p. 1976
je odborné
poskytuje Prevádzka
kúpeľné
ktoré
ŠLÚ Marína je zariadenie,
celoročná, trojsmenná, s intenzívnou
vie...nana
základom
je individu-profesionálnej
starostlivosťou. Ubytovanie,
stravovanie aj všetvysokej
vysokej
profesionálnej
úrovni komplexnú starostlivosť
úrovni
pre pohybovo
komplexnú
postihnutých pacientov.
starostlivosť ošetrovateľskou
pre pohybovo
postihnutých
ky procedúry sú poskytované v jednej budove, takže aj ťažko pohybálnaVzhľadom
rehabilitácia
(každývýVzhľadom
na veľmi úspešné
na veľmi
úspešné výs teplotou 48,5 stupňa Celzia, ktorá sa využíva nielen v bazénoch, ale i vo slivý
teplotou
pacient má možnosť
48,5
absolvovať
stupňa
celý pobyt
Celzia,
„suchouktorá
nohou“. sa
sledky
sledky
v liečbe
v
detí
liečbe
(najmä
detská
detí (najmä detská
vodoliečebných zariadeniach.
vodoliečebných
Samozrejmosťou sú bezbariérové
zariadeniach.
priestory a dostatočný počet výťapacient
má
svojho
fyzioteramozgová
mozgová
obrna, skolióza,
obrna,
poúra- skolióza, poúrahov.
Prím majú zdravotné služby: široká škála elektroliečby vrátane vy- Prím
majú zdravotné služby: širo
peuta)
rôzne, rozšíril
aj
ŠPECIALIZOVANÝ LIEČEBNÝ ÚSTAV
zové
zové
avyužívajúca
pooperačné
a pooperačné
stavy),
stavy), rozšíril
soko výkonného laseru, rozmanité druhy masáží, ergoterapia (nácvik k soko
Súčasťou výkonného
ŠLÚ Marína je výborne laseru,
fungujúca škola
rozmanité
s tímom špeciál- dr
vvrokuroku
2004 svoju
2004
špecializáciu
svoju špecializáciu
vlastné
metodiky,
doplnené
sebestačnosti), samozrejmosťou
je starostlivosť dietologická, logopedic- sebestačnosti),
nych pedagógov, ktorý zabezpečuje
samozrejmosťou
kvalifikovanú výučbu, prácu
jes sta
SLIAČ
ajajna dospelých
na dospelých
(ortopedické,
(ortopedické,
ká, psychologická, zdravotno-výchovná, klimatologická, každoročne s ká,
počítačmi,
psychologická,
výuku cudzích jazykov. zdravotno-výchov
traumatologické,
traumatologické,
reumatologické
reumatologické
o hydrokinezioterapiu či plávanie.
KOVÁČOVÁ kanisterapia, akupunktúra, zumba, nácvik plá- novinkou (hipoterapia, kanisterapia
novinkou (hipoterapia,
A nezabudnite: každý pacient má právo vybrať si poskytovateľa
aa
neurologické
neurologické
diagnózy).
diagnózy).
vania
a
ďalšie...)
vania a ďalšie...)
K tomu
jedinečná
prírodná
mikúpeľno-rehabilitačnej starostlivosti!
Marína
Marína
vracia stratené
vracia
zdra- stratené zdravie...
vie...
základom
základom
je– individuje individunerálna
liečivá
voda
síranoZVOLEN
álna
álna
rehabilitácia
rehabilitácia
(každý
(každý
hydrouhličitanová,
vápenato-hopacient
pacient
má svojho
má
fyzioterasvojho fyzioterapeuta)
peuta)
využívajúcavyužívajúca
rôzne,
aj
rôzne, aj
rečnatá,
hypotonická,
horúca
vlastné
vlastné
metodiky, metodiky,
doplnené
doplnené

MARÍNA

oo
hydrokinezioterapiu
hydrokinezioterapiu
či plávanie.
či plávanie.
KKtomu
tomu
jedinečná jedinečná
prírodná miprírodná minerálna
nerálna
liečivá voda
liečivá
– sírano- voda – síranohydrouhličitanová,
hydrouhličitanová,
vápenato-hovápenato-horečnatá,
rečnatá,
hypotonická,hypotonická,
horúca
horúca

KONTAKTY
Virtuálna prehliadka

Editorial
Vianoceeee! Najúžasnejšie sviatky v roku,
ktoré každý tak túžobne očakáva.. Dospelí už rátajú dni, lebo si konečne oddýchnu,
vypustia, zastavia ten celoročný kolotoč
povinností a zároveň, budú môcť obdarovať
svojich najbližších. A deti, tie sa logicky tešia, že budú obdarované. Ešte predtým, kým
nastane totálny veget, ľudia povyzdobujú
svoje byty či domy, napečú vianočné koláčiky.. a potom už len prejedačky, popíjačky,
spanie, nič nerobenie  Toto je ono! A tie iskričky v očiach, keď deti rozbaľujú darčeky,
to je najviac!

www.cafenews.sk

My vám v našom vianočnom čísle magazínu prinášame exkluzívny rozhovor s krásnou Silviou Lakatošovou o tom, ako trávi so
svojou rodinou sviatky, čo nesmie chýbať
na stole počas štedrej večere, ale aj ako si

predstavuje najlepší relax. Ako taký „vianočný zdvihnutý prst“ sme pre vás vyspovedali
lekára záchrannej zdravotnej služby, ktorý
neraz trávi sviatky v sanitke pri zásahoch.
Či je cez sviatky viac prípadov výjazdov sanitiek, ale aj aká diagnóza je počas Vianoc
u ľudí jednou z najčastejších sa dozviete
v zaujímavom rozhovore.
V každom prípade, či ide o Vianoce alebo Silvester, dávajte si na seba pozor, jedzte
a pite s mierou, buďte obkopení tými, ktorí
vás majú radi a nedávajte si novoročné predsavzatia.. Sú nanič. 
Užívajte si každý deň naplno, aj celý december, aj celý ďalší rok 2018!
Jana Kadlečíková

cafe news, ročník IV, číslo 11, EV 5089/14 , ISSN 1339-8849, vydáva BOYANTE s. r. o., Sklabinská 6, 831 06 Bratislava, IČO 44 454 287, adresa redakcie: Seberíniho 9,
821 03 Bratislava, kontakt: 0903 22 77 00, info@cafenews.sk, www.cafenews.sk, grafika: PM. Vychádza mesačne, rozširované vlastnou distribúciou, nepredajné,
vychádza 3. 12. 2017. Zdroj foto: TV Markíza. Vydavateľ nezodpovedá za obsah inzerátov.
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Vyhraj knihu s venovaním
od Lýdie Eckhardt
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» napíš ako TY BEŽÍŠ ŠŤASTIU OPROTI alalebo
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» pošli fotku ako TY BEŽÍŠ ŠŤASTIU OPROTI
INFO@CAFENEWS.SK
» Súťaž trvá do 10.1.2018
na

Je rovnako krásna, ako keď zvíťazila v súťaži
Miss. Je skvelou mamou, manželkou
a najnovšie sme zistili, že aj výbornou
tanečnicou. SILVIA LAKATOŠOVÁ toho
v priebehu roka stíha viac ako dosť, avšak aj ona
sa už veľmi teší na vianočný oddych. Ako trávi
Vianoce, kedy vyťahuje „vianočný servis“, ale aj aké
rozprávky nesmú v ich domácnosti cez najkrajšie
sviatky v roku chýbať? Čítajte a dozviete sa!

4
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Za posledné obdobie sme Vás
často mohli vidieť tancovať
v Let´s Dance. Po skončení tanečnej súťaže ste si konečne mohli
vydýchnuť. Máte teraz viac času?
Mám pocit, že ani nie. Opäť nastal rodinný
kolotoč ako škola, škôlka, krúžky, plus resty,
ktoré nastali počas môjho tancovania.

Takže ste stále v pohybe.
Avšak vianočný čas a teda
čas oddychu klope na dvere.
Na čo sa najviac tešíte?
Ježiši, teším sa na všetko! Na pečenie, varenie, vyzdobovanie
domu, na atmosféru, na chaos
na cestách, na preplnene obchody. Jednoducho, asi som
šialená, ale milujem tieto
sviatky a všetko s nimi spojené!

Aké máte vianočné
tradície? Kedy obvykle
staviate stromček?
Mám to rozložené na etapy.
Po „dušičkách“, vyťahujem vianočný servis. Na
Mikuláša vyzdobujeme
s Palim deťom detské
izbičky, akože prišiel
Mikuláš. Keby bolo na
mne, stromček by som
dala hneď na Mikuláša,
ale po skúsenosti spred
rokov, kedy nám stromček opadal 23. decembra, zdobím stromček
23. decembra.

Aké listy
Ježiškovi ste
od svojich
detí dostali?
Už sme ich s Palim
čítali a smiali sme
sa. Christian písal aj
za Valentínku a musím povedať, že list
bol plný. On si želal
živé zvieratko, tak
mi až prešiel mráz
po chrbte, že ako to
vyriešime.

Budete sa musieť vynájsť. A ako
vyzerá vaša štedrá večera?
Štedrovečerný stôl je vyzdobený, plný
dobrôt, ktoré tam majú byť, od rybacích
šupín, mincí, chlebíka, orechov, medu, oblátok, jabĺčka, a miesta pre kohokoľvek, kto
by k nám zavítal.

PRI ČOM SI NAJLEPŠIE ODDÝCHNEM:
Pri pohybe, pri športe
MIESTO NA SLOVENSKU, KTORÉ MÁM
RADA: Limbach, malebná dedinka,
môj domov Svätý Jur, Rajecké
Teplice. Slovensko milujem
MIESTO VO SVETE, KTORÉ MÁM
RADA: Turks and Caicos
OBĽÚBENÝ PREDMET/VEC/TALIZMAN:
Parfum, balzam na pery
OBĽÚBENÉ JEDLO: Polievka tom yam
OBĽÚBENÁ FARBA: Pudrová,
telová a čierna
DOMÁCE ZVIERATKO: Rybičky, andulky
ČO NERADA ROBÍM: Neviem
NEVIEM ODPUSTIŤ: Odpúšťam, je to
veľmi dôležité, posúva ma to ďalej

Na stole Vám skutočne nechýba
nič. A čo rozprávky? Ktoré
nemôžu cez vianočné sviatky
u vás v televízii chýbať?
Žiadne! Od tých „mojich“, ako je Popelka, Princezná so zlatou hviezdou na čele, Pyšná princezná, Perinbaba, až po tie novšie pre moje
deti.

Ste typ mamy, ktorá má rada
pečenie vianočných koláčikov
alebo to nechávate na babky? :)
Jasné !!! Už mám zarobené medovníkové cesto
a s deťmi sa už chystáme vypekať. Nesmie chýbať ani môj „štedrák“, ktorý obvykle robím dvakrát, lebo sa rýchlo zje.

A kde plánujete stráviť Silvestra?
Doma!!! Milujem domácu pohodu.

Ako vyzerá váš pravý relax, pri
ktorom najradšej oddychujete?
Relax? Môj život je vlastne relax, ktorý zažívam
s mojimi úžasnými deťmi a skvelým mužom.
Autor: Jana Kadlečíková
Zdroj foto: archív S.L., TV Markíza
ROZHOVOR
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ZELENÁ STRECHA PRINÁŠA

VIACERO EFEKTOV
Aplikácie ľahkých extenzívnych vegetačných striech s využitím materiálu STERED
prináša na trh spoločnosť MDM Slovakia, s.r.o., Skalica – Centrum obnoviteľných
zdrojov energií. O tom, čo robí „zelenú strechu“ so STERED zaujímovou
v porovnaní s inými skladbami ľahkých extenzívnych „zelených striech“ sme sa
porozprávali s konateľom spoločnosti pánom Ing. Dušanom Marečkom.
tiek klimatizácií umiestnených na takejto
streche. Úspory nákladov na vykurovanie
až do 5% v závislosti od skladby strechy.
V neposlednom rade zelená strecha je
i ekvivalent pre náhradu výsadby zelene,
čím sa najmä v hustej, urbanizovanej zástave rieši spoločenská potreba podstatne väčšou plochou zelene na streche,
pričom okolie stavby môže byť využité
pre obsluhu budovy.

Tomu rozumieme, ale v čom
je skladba s doskami STERED
odlišná od iných ponúk?

Arbor Senec
Od roku 2013 sa venujete Centru
obnoviteľných zdrojov energie,
kde sú prezentované najnovšie
technológie pre vykurovanie,
ohrev TÚV a výrobu elektriny
pre rodinné domy a priemyselné
objekty. Fotovoltické elektrárne,
tepelné čerpadlá, solárne
kolektory, kotly na biomasu.
Prečo ste sa rozhodli do
svojho portfólia zaradiť i ľahké
extenzívne strechy a osobitne
v skladbe s doskami STERED?
V súvislosti s klimatickými zmenami sa
dnes čoraz častejšie hovorí o použití zelených striech. Nás oslovila skutočnosť,
že zelená strecha prináša viaceré syner6
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gické efekty: zadržiava zrážkovú vodu,
čím prináša ekonomický efekt v nákladoch za zrážkové, vracia zadržanú vodu
späť do malého vodného obehu, pričom
prispieva k znižovaniu tepelného napätia
v okolí, znižuje prašnosť. Predlžuje životnosť hydroizolácie strešného plášťa,
a to až dvojnásobne. Zelená strecha má
však nesporné pozitívne vplyvy na energetickú hospodárnosť budov. Exaktne
máme overené, že pri udržovaní strechy
v mokrom stave (čerpanie vody z retenčných nádrží naspäť na strechu v závislosti na intenzite osvetlenia a vonkajšej
teplote) prináša až 40 % úspory energie
na chladenie priestorov pod zelenou
strechou. Zvyšuje sa tiež účinnosť fotovoltických panelov a vonkajších jedno-

Ako jediná využíva takmer v 80% skladby
recykláty – syntetické technické textílie,
záťažové koberce, najmä z automobilového priemyslu. Spĺňa tak pravidlá „zeleného obstarávania“. Ak sme povedali, že
sa chceme venovať obnoviteľným zdrojom energie, je len prirodzené, že do ponuky zelenej strechy sme vybrali skladbu práve takú, ktorá princípy obehovej
ekonomiky splňuje. Dnes už vieme, že
do recyklácie môžu byť postupne zaraďované i technické, záťažové koberce
zo syntetickými materiálom. Ani tie dnes
nemajú svoju recyklačnú koncovku.
Vytvárame tak zaujímavý okruh obehovej ekonomiky. Ako keby si developer/
investor zelenou strechou so STERED
predplatil budúcu recykláciu svojich odpadov – technických kobercov.

Čo ešte môže byť pre
investora zaujímavé?
Okrem základných vlastností materiálov
v automitive, je plne pochôdzna, teda
môže byť zaťažovaná obsluhou zariade-

ní na streche v suchom i v mokrom stave, akumulačná a drenážna vrstva je už
v samotnej doske v hrúbke 50 mm, táto
samotná zadrží až 25 l vody na m2, tým
sa dosahuje vysoký podiel výparu vody
(ochladzovanie a zvlhčovanie vzduchu),
má schopnosť rýchlej akumulácie vody
prívalového dažďa v samotnej doske
STERED – až 15 l/m2 za prvých 15 minút.
Za nespornú prednosť považujeme nízky difúzny odpor dosky z recyklovanej
syntetickej technickej textílie. Umožňuje
strechu využiť na systémové vyparovanie sivej vody (zadržaná dažďová voda,
prečistená voda), priemer výparu 3 - 9 l
vody/m2/deň – príklad samozavlažovacích kvetináčov.
Ak si uvedomujeme, že máme čoraz
viac dní bez zrážok, budované retenčné
nádrže na zadržanie prívalového dažďa
môžu byť vďaka zelenej streche menšie,
čo predstavuje nemalú úsporu investičných nákladov. Najmä však v období
dlhotrvajúcich horúčav vieme práve dodanou sivou vodu do retenčných nádrží,
napr. prečistená voda z ČOV, ju vracať
na strechu za účelom ochladzovania.

Hovorili ste o zelenej streche
ako súčasti energetickej
bilancie budovy. Vysvetlite

Automobilka 1

Automobilka 2
prosím, bližšie, čo si pod
tým máme predstaviť?
Inštalovanie zelenej strechy znižuje tepelné napätie na strešnom plášti v letných dňoch až o 12 -20 oC, čo má pozitívny ekonomický vplyv na šetrenie
s energiou pre chladenie vzduchu pre
klimatizácie, prispieva k tomu samotný
kondenzát z chladiacich jednotiek, ktorý
vstrebáva zelená strecha. Skladba zvyšuje tepelnú zotrvačnosť – čas za ktorý
sa prederie teplo/chlad na druhú stranu,

čo prispieva k možnosti znižovania potrebnej tepelnej izolácie v skladbe strešného plášťa.

Dobre hovoríte,
o syntetickej textílii, ale
čo zeleň, vegetácia?
Na to vám najkvalifikovanejšie odpovie
pani Lahová.
V časti zeleň je partnerom spoločnosť ARBOR, okrasné a ovocné škôlky,
s.r.o., Senec,. Rastliny vhodné na ozelenenie striech, napríklad rozchodníky
(Sedum sp.), majú schopnosť prerastať
štruktúrou chumáčov v doske STERED,
zakoreniť a ďalej sa vyvíjať (rásť), a to
dokonca aj bez použitia substrátu. Absencia alebo minimalizácia substrátovej zložky sa výrazne prejaví aj v znížení
celkového zaťaženia na jednotku plochy. V súčasnosti vieme ponúknuť viacero alternatív spojenia dosiek STERED
a vegetácie. Zeleň sa môže na doskách
aplikovať rôznymi spôsobmi, či už použitím predpestovaných vegetačných
kobercov, priamou výsadbou trvaliek
alebo distribúciou rozchodníkových
odrezkov, ktoré dokážu na doskách
sami zakoreniť. Využitie kombinácie
vhodnej vegetácie a dosák STERED
prináša množstvo výhod – od jednoduchosti inštalácie cez zníženie plošného
zaťaženia až po schopnosť zvýšenej
akumulácie dažďovej vody. Systém je
tak vhodný pre novostavby, ale aj pre
staršie objekty.
TREND
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SVIATOK - NESVIATOK,
stále sme v plnom nasadení
Zachraňuje ľudské životy, pričom sám je niekedy v ohrození
života. Či sú sviatky alebo bežné pracovné dni, lekári, ktorí
majú službu, musia byť neustále v pozore. Lekár záchrannej
zdravotnej služby MUDr. Peter Kišška nám v rozhovore
porozprával, o koľko viac zásahov absolvujú počas Vianoc
aj, aké je to slúžiť počas najkrajších sviatkov v roku.
Vianoce sú sviatky pokoja
a oddychu, avšak, ak má
lekár v daný večer službu, nie
vždy to je pokojné, však?
Máte pravdu. Vianočné sviatky sú rovnako
pre lekárov a vôbec pre všetky záchranné
zložky síce tiež sviatky pokoja a oddychu,
ale často nie pre tých, ktorí slúžia. Čo sa
týka záchrannej služby, vykonávame nepretržitú 24 hodinovú zdravotnú starostlivosť 7dní v týždni, 365 dní v roku. Nedá sa
preto povedať, že by konkrétne vianočné
sviatky boli pre nás niečím veľmi výnimočným alebo špecifickým. Ľudia majú
rôzne ťažkosti či urgentné, či chronické
a dokonca aj umierajú. Pre záchranné
zložky ide viac menej o rovnaký, možno
mierne zvýšený počet zásahov, čo však
môže byť iné, môžu sa líšiť skôr spektrom.
Vzhľadom na to, že počty výjazdov sú aj
v bežné dni vysoké, nedá sa hovoriť o nejakom enormnom náraste počtov počas
vianočných sviatkov.

Ako prebieha taká „sviatočná
služba“? Je v niečom
iná, ako tie bežné?
Odpoveď na túto otázku nie je práve jednoduchá. Môj názor je ten, že my vlastne
také, ako to bežní ľudia vnímajú, „sviatočné služby“ ani nemáme. Ako v iné „bežné
dni“ musíte nastúpiť do služby v rovnaký
čas, rovnako si musíte splniť svoje pracovné povinnosti, rovnako musíte ísť na
zásah a rovnako sa z neho musíte snažiť
prísť živí a zdraví a čo je veľmi dôležité,
ešte aj s pocitom, že ste pre človeka
v núdzi urobili maximum, čo sa dalo. Veľa
krát nám vianočné sviatky pripomenie
8
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iba vianočný stromček, ktorý máme na
stanici. Samozrejme v našej práci nejde
vždy všetko dobre a úspešne, s čím treba počítať a treba sa s tým vedieť vnútorne vysporiadať. Ľudský organizmus je
nevyspytateľný a choroba, úrazy, nehody a smrť si nevyberá deň a ani hodinu.
Našou povinnosťou je plne sa pripraviť
a koncentrovať na našu prácu a podľa
najlepšieho vedomia, svedomia a znalostí vykonať zásah s maximálnym možným nasadením vo dne či v noci.

Nie je to ľahké.. Určite by
ste radšej trávili čas doma
s rodinou. Ako často na Vás
vychádza služba cez sviatky?
Pre mňa osobne sú vianočné sviatky
najdôležitejším sviatkom v roku. Milujem
Vianoce a celú atmosféru s nimi spojenú. Myslím, že každý človek by mal počas
vianočných sviatkov tráviť čas so svojimi
blízkymi a rodinou, nakoľko počas roka je
príležitostí veľmi málo. Samozrejme, nie
každý však zdieľa môj názor, čo rešpektujem, pretože je aj veľa, z rôznych príčin,
zatrpknutých, osamelých, chorých, hospitalizovaných ľudí bez domova, ale aj
pracujúcich a v našom prípade slúžiacich
ľudí, ktorí vianočné sviatky musia tráviť
mimo svojej rodiny, prípadne rodinu vôbec nemajú. O frekvencii služieb počas
sviatkov sa mi hovorí ťažko nakoľko to nie
je pravidelné, skôr by som povedal, že je
to až nevyspytateľné. Niektorí môžu mať
počas celých sviatkov voľno a niektorí
voľno vôbec nemajú. Snažíme sa však
vždy dohodnúť a v službách sa obmieňať, aby z toho vianočného koláča každý
trochu odhryzol.

Aké zaujímavé situácie ste zažili
počas vianočných služieb?
Každý zásah je svojim spôsobom niečím
zaujímavý. Môžete absolvovať stovky
výjazdov k rovnakej diagnóze, ale zakaždým je to iné. Každý pacient je osobnosť
a každý organizmus osobite reaguje na
ochorenie či úraz a liečbu. Ako som spomenul, nedá sa hovoriť o nejakom enormnom zvýšení počtov zásahov, ale skôr
o zmene spektra. Samozrejme, ľudia sú
nepredvídateľní a vedia si na nás vymyslieť rôzne prekvapenia.

Aké sú približné štatistiky? Je
napríklad viac výjazdov sanitiek
pre bolesti brucha z prejedenia
alebo zapichnutej kosti v krku?
Štatisticky vianočným sviatkom vládnu
psychiatrické diagnózy. Počas sviatkov
na ľudí doľahnú hlavne depresívne stavy,
ktoré zanedbávajú počas celého roka.
Zvyšuje sa počet samovrážd, ale aj násilných činov, úrazov a „nešťastných náhod“
, často v spojení s požitím nadmerných
množstiev rôznych návykových a omamných látok. Intoxikácie alkoholom, stavy
spojené s prejedaním ako bolesti brucha,
žlčníkové záchvaty a samozrejme aj kosti

v krku netreba opomenúť. Ešte mi samozrejme nadá nespomenúť rôzne typy
poranení pri príprave Štedrej večere, popáleniny spôsobené vriacou vodou, olejom pri vyprážaní a nespočetné množstvo
rôznych rezných poranení. K týmto diagnózam sa pripájajú aj „bežné“ diagnózy,
ktoré riešime počas celého roka, ako resuscitácie z rôznych príčin, hypertenzie,
infarkty, astmatické záchvaty, alergické
reakcie a celé spektrum internistických,
ale aj úrazových diagnóz, nevynímajúc
ani gynekologické, pediatrické diagnózy,
pôrody, autonehody a úmrtia.

ňujeme sebevrahov, riešime nebezpečné situácie pri psychicky chorých pacientoch, zachraňujeme ľudí pri vážnych
autonehodách, pri požiaroch a v rôznych často krát aj komických situáciách.
Predstavte si už len vstúpenie do dvora,
kde behá pes, veľký a rozzúrený. Netreba zabudnúť, že pre nás je vlastne každý
jeden zásah potencionálne nebezpečný, a to nielen pre samotného pacienta,
ktorému ideme pomôcť, ale už len jazda

ambulanciou so spustenými výstražnými zariadeniami v plnej premávke, ale
aj v rôznych poveternostných podmienkach. Stretávame sa s rôznymi typmi vodičov a neraz dochádza aj k autonehodám, ktorých sme priamym účastníkom
so všetkými možnými následkami, ktoré
si určite každý vie predstaviť.
Autor: Jana Kadlečíková
Z d r o j f o t o : P. K .

Hovorí sa, že keď po celoročnom
vypätí príde oddych a ľudia
„vypustia“, prídu na rad
infarkty a ďalšie problémy. Je
to pravda alebo len mýtus?
Myslím si, že ľudia, keď „vypnú“ len viac
vnímajú svoj zdravotný stav. Všetky ťažkosti a problémy, ktoré vedome, či nevedome odkladali na „inokedy, lebo musia
robiť“, ich v kľude a voľnom čase počas
sviatkov či dovoleniek dobiehajú, alebo
si len konečne nájdu čas na návštevu lekára či privolanie si pomoci. Nesmieme
aj zabudnúť príbuzenstvo, ktoré raz za
rok príde pozrieť starých rodičov, rodičov, príbuzných a majú potrebu urgentne riešiť ich zdravotný stav, prípadne ich
urgentne umiestniť do zdravotného zariadenia z rôznych, mne často nevysvetliteľných a nezrozumiteľných pohnútok.
K tomu sa samozrejme pridružujú iné
okolnosti, ako napríklad napätie v rodine,
samota s depresiami, neliečené ochorenia ako vysoký tlak krvi, či dovtedy nevšímané bolesti na hrudníku. Výsledkom
toho je potom samozrejme nárast zásahov záchraniek a vôbec nárast počtu pacientov na pohotovostiach.

A čo nebezpečné chvíle?
Zachraňovali ste napríklad
ľudí od horiaceho
vianočného stromčeka
alebo niečo podobné?
Záchranári sa dostanú počas svojich služieb do rôznych situácii, ktoré postupom
času vyhodnocujú iným spôsobom, ako
bežný človek. Čo môže prísť ľuďom veľmi nebezpečné, záchranári vyhodnocujú ako úplne bežnú rutinu. Často sme
vťahovaní do rodinných hádok, zachra-
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NAJVÄČŠIA LYŽIARSKA OBLASŤ
RAKÚSKA VÁM SKVELE ZACHUTÍ
Najvyššie položený gazdovský
trh Álp sa koná v Ski amadé
So svojimi 760 km zjazdoviek je Ski amade nielen najväčšie združenie lyžiarskych regiónov v Rakúsku ale jedinečná
je aj jeho kulinárska ponuka. 260 chát
a reštaurácií ponúka návštevníkom lyžiarskych stredísk všetko, čo sa im žiada:
od chrumkavého chlebíka so slaninkou,
cez filé zo pstruha až po pečené hovädzie mäso. To všetko dostanú hostia v tej
najvyššej kvalite, a to nielen v chatách
ale aj v trhových stánkoch: najvyššie položený gazdovský trh v Alpách totiž začína túto zimu svoju tretiu sezónu.

Z farmy priamo na najvyšší
trh pre lyžiarov.
Po úspešnom začiatku pred dvoma rokmi sa najvyššie položený gazdovský trh
v Alpách bude konať aj počas sezóny
2017/2018. Domáci výrobcovia budú
svoje produkty predávať sami a priamo

10
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zo stánkov pri lyžiarskych chatách. To,
že tento projekt s názvom „najvyššie
položený gazdovský trh v Alpách“ nosí
svoje meno oprávnene, dokazujú trhové stánky vysoko v horách, napríklad pri
Dachsteinskom ľadovci alebo vyhliadke
Panoramakugel v stredisku Sportgastein
vo výške 2.700 metrov. Počas tejto sezóny budú stánky pri chatách otvorené od
10. do 17. marca 2018.

Marcová akcia „týždeň
lyžovania a vína“: to najlepšie
kulinárske umenie
V rámci „Týždňa lyžovania a vína“ môžete navštíviť mnohé podujatia zamerané
na rakúske vína a regionálne výrobky
v hoteloch v údoliach i na chatách v lyžiarskych strediskách. Partnermi akcie
„Týždeň lyžovania a vína“ sa medzičasom stalo 22 chát a horských reštaurácií
v Ski amadé. Pri vchode majú umiestnenú plaketu s certifikátom a vyznačujú sa bohatým sortimentom rakúskych

vín, ponukou regionálnych jedál z domácich surovín a skvelými službami
– prirodzene aj mimo akcie „Týždeň lyžovania a vína“. Špeciálne miestne jedlá
sú uvedené v jedálnych lístkoch zvlášť
spolu s jasným označením pôvodu. Prevádzkovatelia chát ponúkajú každý deň
minimálne dva regionálne pokrmy z domácich výrobkov a k výbornému jedlu
vám vždy odporučia aj lahodné víno. Na
partnerskej chate akcie „Týždeň lyžovania a vína“ si tak lyžiari môžu objednať do
ružova upečenú vysokú roštenku z pongauského hovädzieho dobytka alebo
tvarohovú čučoriedkovú štrúdľu s ručne
zbieranými čučoriedkami spod vrchu
Hauser Kaibling a tvarohom z mliekarne
z údolia Enže. K tomu sa výborne hodí
pohár rakúskeho veltlínskeho zeleného
alebo červeného Zweigeltu.
Viac informácií nájdete na www.
skiamade.sk
Foto: © Ski amade

KAM ZA KULINÁRSKYMI
ZÁŽITKAMI V ŠTAJERSKU
Zelené srdce v zime ukazuje viac zo svojej
pestrofarebnej tváre: od lyžovania po kúpele, od
adventu až po podujatia svetového pohára, od oddychu
ďaleko od snehu až po gurmánske pôžitky.

Pôžitkárske podujatia
na horách
Dovolenkový región Schladming-Dachstein vás ako pôžitkársky región zvedie
špecialitami z ennstalského syra „Steirerkas“ a tunajšej jahňaciny, tradičnými
olovrantmi a sedliackymi šiškami, cmarom, čučoriedkovým trhancom, pálenkami a miestnym pivom. Vďaka tejto
ponuke sa tu koná mnoho gurmánskych
podujatí, ako je napr.
 najväčšia zimná grilovačka s Johannom Laferom: V nedeľu 25. marca
2018 sa vrch Planai po 11.30 hod. rozžiari, keď na nej Johann Lafer, majster
v grilovaní, už po 3. raz rozpáli svoj gril
a pomôže aktívnym milovníkom grilovania pripraviť ich vlastné štajerské
menu.
 Najvyššie položený farmársky trh
v Alpách v Ski Amadé. Horské chaty,
sedliacke domy a reštaurácie v nadmorskej výške 2 700 metrov vás pozývajú zažiť gurmánske pôžitky: 10. až
17. marca 2018.

 Snow & Beef v regióne Schladming-Dachstein 11. až 18. marca 2018:
Zastávka s hovädzím mäsom oceneným AMA pečaťou kvality. Pod týmto
názvom organizujú rôzne rekreačné oblasti, vrátane regiónu Schladming-Dachstein, od polovice januára
do polovice marca pôžitkársky festival s vynikajúcim hovädzím mäsom
s AMA pečaťou kvality. www.schladming-dachstein.at

Januárové ochutnávky
sudového vína
Ochutnávky sudového vína nie sú, a to
musíme priznať, nič pre slabé povahy,
pretože víno, ktoré ešte zreje, chutí úplne inak ako zvyčajné víno z fľaše, ALE
je vždy zaujímavé, cibriť si pritom svoje chuťové bunky. Počas januárových
sviatkov a sobôt priamo u vinohradníkov
z mesta Leibnitz a St. Veit: napr. vo vinici
Assigal www.assigal.at
Foto:
(C) Ste ie r ma r k Tou r ismu s / P ixe l ma ke r
(C) Ste i e r ma r k Tou r ismu s / Ha r r y S c hiffe r
B ra u e re i M u ra u / Roma na Ste ine r

PIVOVAR ZMYSLOV
V MESTE MURAU
Takmer dvojhodinové
dobrodružstvo v zážitkovom
svete pivovaru
Murau vás pozýva vnímať svet murauského piva všetkými zmyslami. Srdcom
zážitkového sveta je kreatívny predvádzací pivovar, druh miniatúrneho pivovaru, kde vznikajú nové pivné špeciality,
ako pale alebo stout. Z predvádzacieho pivovaru prechádzajú návštevníci
do tradičného múzea. Otváracie hodiny: Po, Ut, Pi, So, Ne a sviatky od 14.00
do 18.00 hod. (posledná prehliadka:
16.00 hod.) www.murauerbier.at
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MAXIMUS FIT TRENDY

BRUCHO JE DÔLEŽITEJŠIE,
AKO SI MYSLÍME!
Návodov na správne cvičenie brucha je plný Internet a Facebook. Sme doslova zaplavení každodennými
„hitovými“ videami. Uniká nám pritom podstata, prečo je cvičenie brucha také dôležité, ba priam najdôležitejšie
zo všetkých partií nášho tela.
SIXPACK NIE JE VŠETKO
Cvičenie brucha je pre mužov a ženy rovnaké. Neexistujú špeciálne mužské alebo ženské cviky. Jediný rozdiel je len v obtiažnosti. Na brucho sa žiaľ veľmi často nepozerá
ako na svalovú partiu alebo „core“ (teda
stred tela). Mnohých zaujíma len „sixpack“,
no ani ten nie je zárukou funkčného brucha.
Pritom funkčnosť a sila brucha je v kontexte
celého tela, no najmä chrbtice, mimoriadne
dôležitá. Zohráva veľkú úlohu pri všetkých
ostatných cvikoch aj pri všetkých druhoch
športov. Navyše spolu s bránicou, svalmi
chrbta a panvového dna vytvára tzv. hlboký
stabilizačný systém.

športu bez zranenia a bez nárazovej krátkodobej prípravy, ktorá je aj tak neúčinná, ba
priam nebezpečná. Kedysi to bolo súčasťou
všeobecnej gymnastickej prípravy. Teraz je to
súčasťou moderného krátkeho ale intenzívneho cvičenia s názvom „funkčný tréning“.

VÁHA VS OBVODOVÉ MIERY

Pohybový prejav celého tela je vtedy málo
efektívny a oveľa viac zaťažuje chrbticu.
Slabé brušné svaly spôsobujú preťažovanie chrbtových svalov a z toho pramenia
postupné, častokrát až chronické bolesti
chrbta. O tom by vedeli rozprávať svoje lekári, najmä ortopédi.

STARÁ, DOBRÁ „DOSKA“

SILNÉ BRUCHO – PREVENCIA
PRED ÚRAZMI
Nejde len o estetiku. Cviky na brucho by
mal robiť každý, pravidelne – aspoň 3-4x
týždenne! Je to istá prevencia pred nečakanými úrazmi a zraneniami. Kto nemá pevné
a funkčné brucho, koleduje si o zranenie.

Aké je ideálne denné cvičenie brucha? Stačí
nám na to pár minút, 2 - 3 série, 3-4 cvikov
po 15-20 opakovaní. Pri redukcii tuku musíme, samozrejme, pridať aj zmenu stravy,
dbať na úbytok celkového príjmu, zvýšiť výdaj
a samozrejme tomuto cieľu prispôsobiť celý
tréning. Treba mať na pamäti, že vo všeobecnosti nie je dôležité číslo na váhe, ale obvodové miery, teda vaša „veľkosť“ konfekcie.
Ideálne je cvičiť denne, krátko no intenzívne.
Je to účinné a nezaberie to veľa nášho času.

René Riegel

A aké sú najmodernejšie trendy v cvičení tejto partie? Momentálne sa vychádza z cvikov,
ktoré tu boli, ale sa na ne akosi pozabudlo.
Používali sa už dávno, v gymnastike. Asi
každý pozná cvik v podpore ležmo – dosku
alebo tzv. „plank“. Existuje k nemu množstvo
zaujímavých variácií. Pri základnom „planku“
je dôležitá správna, spevnená pozícia a dostatočná výdrž.

osobný tréner,
fitnescentrum MAXIMUS Fitness & Gym
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CVIČENIE BRUCHA AKO DENNÁ
RUTINA
Zmyslom pravidelného cvičenia na brucho,
ktoré by malo byť našou každodennou rutinou, je vedieť sa venovať akémukoľvek

V I A N O Č N Á N A K L A DA Č K A P R I C H Á DZ A !
Me
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Pri kúpe permanentky
v decembri každému poriadne naložíme!
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Ročná
permanentka
+ 2 mesiace
ZADARMO

Akcia platí od 1. do 31. decembra 2017 pri zakúpení alebo predĺžení vašej permanentky.

www.maximusgym.sk

Maximus Fitness & Gym, Karadžičova 6, Bratislava |v maximusgym@maximusgym.sk

ĎAKUJEME

praktický držiak na sáčky

plastová
rohová
miska

nerezová mriežka
a doska na krájanie

nerezový košík

plastový odkvapávač

PRÍSLUŠENTVO
nerezové koľajničky
a doska na krájanie

nerezová mriežka
a doska na krájanie

nerezová miska
a doska na krájanie

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

w w w. z ev a . s k

opravy a generálne opravy starých výťahov

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

INZERCIA

Magnet Trade - to je:

Nerobte kompromis medzi časom, peňaženkou a svojou víziou komfortu.
Prinášame osvedčenú kvalitu za výbornú cenu. Máme najväčší výber dverí .

Magnet Trade s.r.o.
Galéria bývania STYLA
Shopping Palace Zlaté piesky

• viac ako 22 rokov skúseností pri zariaďovaní interiérov, či už v spolupráci s architektmi alebo pri individuálnych projektoch,
• vyše 300 vzoriek interiérových dverí od viac ako 15 renomovaných
výrobcov, ale aj dvere našej vlastnej výroby,
• viac ako 500 vzoriek drevených, laminátových a vinylových parkiet,
• vzorové rustikálne aj moderné kuchyne,
• obklady schodov aj samonosné schodiská,
• vstavané skrine, šatníky, nábytok na mieru...
• to všetko na ploche viac ako 440 m2.

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

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

Slováci chcú pod stromček darovať zdravie
Onedlho prídu Vianoce, ktoré sa pre mnohých spájajú s príjemnými chvíľami v kruhu
najbližších. Medzi obľúbené darčeky sa v posledných rokoch zaradili výživové doplnky, ktoré
pomáhajú zvládnuť nepríjemné zimné počasie a chránia organizmus pred škodlivými vplyvmi.

Zdravie je to, na čom záleží
Čoraz viac ľudí si uvedomuje, že zdravie
nie je samozrejmosť. V predvianočnom
strese ale môžeme ľahko zabudnúť na
starostlivosť o vlastný organizmus. A nielen o ten. Ak ide o zdravie detí, medzi rizikové faktory patrí aj ich sústredenie do
uzavretých priestorov, akými sú napríklad
nevetrané školské triedy. Práve tu dochádza k šíreniu choroboplodných zárodkov.
Ako by sme mali predchádzať škodlivým vplyvom na naše zdravie? Adrián
Doboly z biotechnologickej spoločnosti
Natures radí: „Dôležité je, aby sme sebe
i našim blízkym zabezpečili dostatočný
prísun vitamínov z čerstvého ovocia a zeleniny. Počas zimného obdobia je vhodné
pravidelné dodávanie vitamínu D. Práve
v zime sa na našom zdravotnom stave
negatívne podpisuje jeho nedostatok,
ktorý úzko súvisí s poklesom množstva
slnečného svetla.“

Ako vybrať vianočný darček
Výber vhodného vianočného darčeka sa
niekedy javí ako ťažká úloha. Ak sa roz-

hodnete darovať zdravie, nikdy nešliapnete vedľa. Samozrejme, darovať zdravie
chorému človeku môže zostať iba v rovine želania. Preto je dôležité na takýto
darček myslieť ešte pred samotným
ochorením.
Ing. Adrián Doboly hovorí: „Aj na
Slovensku badať pozitívny trend darovania darčekov, ktoré sa spájajú so
zdravím. Ide napríklad o ozdravné pobyty alebo o výživové doplnky. To značí,
že ľudia si čoraz viac uvedomujú jeho
dôležitosť.“
Jedným z najpodstatnejších faktorov, ktoré ovplyvňujú náš zdravotný
stav, je imunita organizmu. Ak je telo
dostatočne silné, aby sa bránilo vonkajším vplyvom, choroba neprepukne.

V znamení imunity
O vlastný organizmus sa musíme starať
pravidelnou fyzickou aktivitou a dostatočným prísunom kvalitnej stravy. Nezanedbateľné miesto v našom jedálničku
má čerstvá zelenina a ovocie. Ide o základný zdroj vitamínov.

Doboly upozorňuje: „Bez pravidelného cvičenia a prísunu zdraviu
prospešných látok sa naša obranyschopnosť rapídne znižuje. To otvára bránu choroboplodným zárodkom,
ktoré môžu v tele prepuknúť až do nežiaduceho ochorenia. Okrem vitamínov
môžeme nášmu telu pomôcť aj inak.
Príroda nám poskytuje napríklad medicínskej huby, ktoré sú v odborných
kruhoch pozitívne prijímané okrem iného pre svoju schopnosť zoceliť oslabený organizmus. Medzi medicínske huby
patrí aj Hliva ustricová, ktorá je silným
zdrojom beta glucanu. Ide o modulátor systému, čo znamená, že imunitný
systém ovplyvňuje tak, aby fungoval
správne. Tieto pozitívne účinky sú vďaka lekárskym výskumom dobre známe
u nás i v zahraničí.“
Najkvalitnejší beta glucan sa získava zo spomínanej Hlivy ustricovej
za patentovanej extrakcie. Následne
sa častice beta glukánu upravujú mikronizáciou. Je to proces, ktorý zabezpečuje, že naše telo vstrebe najväčšie
možné množstvo tejto zdraviu prospešnej látky.

Výrobca: Natures s.r.o., A. Sládkoviča 33, 91701 Trnava, natures@natures.
sk, tel: 033/5501673. Vyrábané v systéme riadenia kvality ISO 9001:2008
a v systéme bezpečnosti potravín ISO 22000:2005. xBezpečnosť a účinnosť
posudzovaná v toxikologickej štúdii pre účinnú zložku beta glucan a
v placebo-kontrolovaných klinických štúdiách pre výživové doplnky Beta
Glucan 120 a Beta Glucan 500. Zhrnutia štúdií dostupné na požiadanie.
Schválené zdravotné tvrdenia podľa Nariadenia (ES) č. 1926/2006 pre
*vitamín D a **kyselinu listovú.

: overená účinnosť a bezpečnosťx
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• mikronizovaný beta glucan pre zvýšenie účinnosti
• najvyššia čistota beta glucanu (93%)
• účinky a bezpečnosť potvrdené vo vlastných klinických
štúdiáchx

dia



Beta Glucan 500+ s najvyšším obsahom beta glucanu
z Hlivy ustricovitej na trhu + vitamín D pre správnu funkciu
imunitného systému*
Beta Glucan 120+ dávka beta glucanu pre každodenné
použitie, navyše s obsahom kyseliny listovej a vitamínu D,
ktoré prispievajú k správnej funkcii imunitného
systému* a zníženiu vyčerpania a únavy**
dia
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Zima v Patinci
Tematické zimné pobyty plné oddychu pre dospelých a zábavy pre najmenších

už od

119 € osoba / 2 noci

wellnesspatince.sk
/WellnessHotelPatince
INZERCIA
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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

UNICO RED PASSION
100% Talianský produkt

Intenzívna maska s okamžitým účinkom bez
oplachovania. Edícia UNICO s vlastnosťami vášnivého
červeného ovocia a 10 benefitmi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Regeneruje vlasy
Odstrańuje krepovitosť vlasov
Zjemńuje vlsay
Udržuje účes
Chráni pred teplom
Zlepšuje rozčesávanie vlasov
Zabrańuje štiepeniu vlasov
Vyživuje a ošetruje zafarbené vlasy
Dodá nový lesk vlasom
Rozmotá zamotané vlasy.

Jašíkova 22, 821 03 Bratislava-Ružinov
Tel.: 02/436 35 560 • Mobil: 0918 024 340 • E-mail: fashionet@mail.t-com.sk

0901 711 780

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.

Výroba a predaj
- 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

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

KONTAKT:
0949 88 01 01
www.samada.sk

opravy všetkých
typov vozidiel

geometria

elektrikárske,klampiarske
a mechanické práce

pneuservis

CarexBratislava s.r.o., Harmincova 1/B
84102 Bratislava
tel.:02/64288784 l mob.:0944066089
e-mail:carex@carex.sk l web: www.carexba.sk

HOLANDČINA

DÁNČINA

ŠVÉDČINA

HEBREJČINA

KÓREJČINA

JAPONČINA

ČINŠTINA

ARABČINA

SLOVENČINA
PRE CUDZINCOV

RUŠTINA

TALIANČINA

ŠPANIELČINA

FRANCÚZŠTINA

NEMČINA

ANGLIČTINA

www.eurosofa.sk

-25%

model
model

model

BEVERLY

PRINCESS

JOY

model

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

MARTINE

ROZHOVOR

cafe news
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