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Základom kúpeľnej liečby je liečivá hydrogén-uhličitanovo-síranová a vápnikovo
-horčíková termálna voda s teplotou 28 – 52 °C, ktorá slúži na liečbu chorôb pohybového
ústrojenstva, nervového systému, ženských chorôb, obličiek a močových ciest 
a chorôb z povolania. 

sú pokojným miestom, ktoré ponúka ideálne podmienky pre harmonický a úspešný liečebný pobyt.

Kúpele Bojnice ležiace v srdci Slovenska

Kontakt:
Kúpele Bojnice, a.s., 972 01 Bojnice   Slovenská republika    tel.: 00421 46 5116 362-3    fax: 00421 46 5430 026 www.kupele-bojnice.sk

Liečebné procedúry
Balneoterapia:  kúpanie v 3 hypertermálnych, 3 rehabilitačných a v 2 vonkajších  bazénoch, vodoliečba v podvodných  masážnych vaniach,
v perličkách, v uhličitých vaniach, Whirlpool vaniach a vírivých kúpeľoch, hydrokineziterapia a škótske streky. 

Liečebná telesná výchova: individuálna a skupinová rehabilitácia, mechanoterapia
Reflexná liečba: masáže (klasické, reflexné, vibračné, podvodné), manipulačná 
liečba, akupunktúra
Teploliečba: parafangové, parafínové  a rašelinové zábaly a obklady, solux, diatermia
Elektroliečba: všetky v súčasnosti používané typy
Svetloliečba: solux, polarizované svetlo, solárium
Kyslíková terapia 

Ponúkame: 
- Týždenné a víkendové kúpeľné pobyty
- Redukčno-ozdravné pobyty
- Ambulantnú liečbu
- Kúpeľnú liečbu pacientov zdravotných poisťovní
- Wellness 

AKCIE: Last Minute pobyty sú pravidelne aktualizované na našej 
web stránke www.kupele-bojnice.sk   

Seniorská zľava: 10% zľava na liečebné pobyty platná celoročne
vo všetkých liečebných domoch pre seniorov nad 60 rokov

Kúpele Bojnice, a. s.



Editorial
Väčšinou s príchodom každého nového roka sa snažíme byť lepšími – a dávame si 
predsavzatia. Sľubujeme si, že sa pokúsime schudnúť,  nájdeme si nové zamestna-
nie, budeme šetriť, viac času budeme venovať svojím najbližším...

Podľa prieskumov najčastejšími novoročnými  predsavzatiami  Slovákov sú – zbaviť 
sa nadbytočných kilogramov, skoncovať s cigaretami či alkoholom, viac športovať 
a zlepšiť svoju finančnú disciplínu. Naplniť ich , sa podľa štatistiky podarí len každé-
mu štvrtému. Znamená to, že pre väčšinu sa novoročné predsavzatia stali akýmsi 
stereotypom.  

Pozitívne na tom je odhodlanie sa zmeniť svoje návyky. Od neho potom môžeme 
vykročiť k na cestu k zmene,  premyslieť si  čo a ako. Napríklad v príjemnej kaviarni, 
pri šálke dobrej, voňavej kávy, listujúc pri tom magazín Cafe News.  Začať robiť veci 
inak môže byť ten správny začiatok. Budeme radi, ak  pre vás tohtoročné prvé číslo 
nášho magazínu bude inšpiráciou.

M a r t i n a  G a l á t o v á
www.cafenews.sk
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Po - Pi  7:00 - 19:00 h
Otváracie hodiny:

14.2  Valentinska zľava 10%
na zákusky od 12:00 do 19:00h

Pozývame Vás
na príjemné
posedenie

pri šálke kávy,
čaju a chutných

zákuskoch



JE TO PROSTÉ: 
chceme byť spolu šťastní...
Filip Tůma (39), herec, operný spevák a moderátor, hral v mnohých predstaveniach, ale 
do povedomia širšej diváckej verejnosti sa dostal ako jeden z hlavných protagonistov 
v seriáli Panelák, neskôr i Búrlivého vína. Teraz prichádza každý deň podvečer do našich 
domácnosti vďaka televízii Markíza a rodinnému seriálu Oteckovia. Stvárňuje v ňom spolu 
s Vladom Kobielskym, Braňom Deákom a Marekom Fašiangom mladého otca. Všetci 
štyria mladí muži v každodennom rodinnom živote zápasia s nečakanými výzvami, ktoré 
riešia po svojom - ako vedia, lebo je pravda, že návod k rodičovstvu vám nikto nedá...

Humor je základným pilierom seriálu Oteckovia, 
je plný vtipných momentov, v ktorých sa 
nájde nejedna slovenská rodina. Našli ste sa 
v ňom aj vy ako otec malého Hektora?

Seriál asi naozaj nastavuje zrkadlo mnohým rodičom. Všetci 
štyria seriáloví oteckovia riešia mnohé situácie z bežného 

života. Iná vec je, ako ich riešia... V tom 
je vlastne korenie seriálu. Asi kaž-

dý otec sa spočiatku dostáva do 
náročných situácii, lebo nevie, 

ako by ich mal riešiť. Nie som asi 
výnimka. 

Viem, že v súkromí ste milujúci 
a zodpovedný otec. Ale v seriáli 
veľmi hodnoverne hráte Vlada 
- skutočného otcovského 
a manželského mača, ktorý ani nevie, 
čo pre rodinu robí manželka a ako 
by sa mal správať milujúci manžel 
a otec. Ako sa vám táto postava hra?

Pre herca je fajn, ak je jeho postava menej po-
zitívna. Je zaujímavejšia, živšia, keďže má viacero 
rôznych polôh. Napokon, celý seriál je tvorený 

s  istým nadhľadom, neberie sa smrteľne vážne. 
S Vladom som si vytvoril istý vzťah. Myslím si, že ten 

večne ufrflaný Vlado, by mohol byť pre nášho diváka 
aspoň trochu sympatický, lebo je to milujúci mačo, 
ktorý by síce chcel žiť pre svoju ženu a  troch synov, 

Aqua baby klub s dlhoročnými 
skúsenosťami, skvelým organizačným 
systémom a odborným personálom Vás 
pozýva na kurzy „plávania“ pre rodičov 
s deťmi od 2 mesiacov do 6 rokov.



no často nevie ako na to. Preto sa neraz 
správa ako slon v porceláne.

Čo vám na Vladovi najviac 
prekáža, k čomu by ste sa 
v reálnom živote neznížili?

Rozhodne máme diametrálne odlišný 
názor na prácu ženy, matky. Vedenie 
domácnosti a  starostlivosť o  deti pova-
žujem za nenormálne náročnú prácu, 
žiaden oddych, či nebodaj dovolenka. 
Treba si ju vážiť a byť za ňu vďačný.

Monika Hilmerová ako 
Vladova manželka v seriáli 
zachraňuje v rodine čo sa 
dá, ale na sebastredného 
Vlada a na jeho zdedené 
predstavy o manželstve 
a výchove je prikrátka... 

No, naozaj to nemá v  seriáli so mnou 
ľahké... Ale povedzte, ktorá žena to má 
ľahké so svojim mužom? K Monike však 
môžem povedať len toľko, že má môj 
obdiv. Je úžasnou kolegyňou, s  ktorou 
sa dajú zvládať aj komplikované situácie 
v pohode. 

Urobili ste vyše sedemdesiat 
polhodinových pokračovaní 
seriálu. Čo bolo najťažšie 
pri natáčaní?

Náročné to bolo občas len s časom. Zo-
súladiť ho s  natáčaním a  ostatnými 
rozrobenými aktivitami, stihnúť sa 
z  večera do ráno naučiť nové texty 
a samozrejme, nájsť si čas aj na rodi-
nu. Úžasné však je, že sa pri natáča-
ní stretol výborný tím. Práca nás baví, 
je tam príjemná atmosféra, takže sa 
človek do práce teší, vlastne ju takmer 
nepociťuje ako prácu.

Vladova žena, matka troch detí 
a dlhoročná žienka domáca sa 
túži realizovať v živote aj inač. Čo 
Vlado, samozrejme, nechápe...

No, áno, čo mám k tomu povedať? Je to 
mačo, ale napriek tomu musím na jeho 
obhajobu opäť pripomenúť, že milujúci 
mačo. 

V predvianočnom čase ste 
dojali publikum koncertami 
so svojou partnerkou. Bolo to 
veľmi milé. Ale vzápätí musela 
Nellka kvôli tehotenstvu 
prerušiť rozbehnuté projekty. 
Budete jej pomáhať, aby po 
narodení druhého dieťaťa si 
opäť naštartovala hereckú 
a spevácku kariéru? 

Záleží na Nellke, kedy sa rozhodne vrá-
tiť. Ak to bude chcieť, samozrejme, že ju 
budem všemožne podporovať a pomá-
hať. Zatiaľ to neriešime. Ale keď to bude 
aktuálne, nájdeme spolu najlepšie rie-
šenie, aby sa mohla vrátiť pred kamery 

a realizovať sa.

Ste mimoriadne energický 
a akčný človek, ako 
tento svoj potenciál 

krotíte? Športujete? 

Snažím sa aspoň trochu hýbať, sem-tam 
stihnem nejakú posilňovňu a výborne si 
pri tom vyčistím hlavu. S energiou je to 
teraz dosť otázne. Keďže sme neraz ráno 
už od šiestej „na pľaci“ a končíme až za 
hlbokej tmy.

Prevádzky: Ružinovská poliklinika, Bratislava a x-bionic® sphere Šamorín, tel. č.: 0907 675 715, 0904 977 007, mobik@mobik.sk



Ani sa teda nepýtam, či 
máte čas na obľúbený golf 
popri profesijnom kolotoči 
a rodičovských povinnostiach. 
Ako si zadeľujete čas?

Golf sa našťastie teraz uložil na zimný 
spánok. Nemám naň ani pomyslenie. 
Doma sa snažíme Hektorovi dodržiavať 
istý rytmus, návyky, ktoré by sme nech-
celi meniť, napríklad večerné kúpanie 
synčeka by som nerád zmeškal. 

Naozaj ste v súčasnosti 
dosť vyťažený ako herec 
i ako moderátor. Stíhate sa 
realizovať i vo svojej druhej 
záľube – v opernom speve? 
Na čom práve pracujete?

Pravdaže, snažím sa. Spevu sa intenzív-
ne venujem, lebo bez sústavného cviče-
nia sa to nedá. Usilovne teda pracujem 
a v máji budem debutovať v Národnom 
divadle ako Toreador. 

Synovi ste dali 
nezvyčajné meno 
Hektor. Bude aj druhý 
váš potomok, ktorého 

narodenie čakáte 
v máji, nosiť 

neobvyklé 
meno? Už 

ho máte 
pripravené?

Nepokladám synovo meno až za také 
nezvyčajné. Naozaj som nemal v úmys-
le niekoho ním šokovať. Meno pre druhé 
dieťa vyberala Nellka. Už ho viem, ale, ak 
dovolíte, ešte ho neprezradím...

A potom ako dvojnásobní rodičia 
si usporiadate aj svadbu, alebo 
máte na tento inštitút iný názor? 

Svadbu určite budeme mať. Je pre nás 
dôležitá, ale teraz nie je na programe 
dňa. Nejaký čas ešte počkáme... 

V súčasnosti asi 
patríte s Nellkou 
k najsympatickejšiemu páru 
v šoubize. Iste vás aj preto 
média neustále „rozoberajú“ 
– pozitívne i negatívne. 
Ako sa vyrovnávate s touto 
pozornosťou? Máte vymyslený 
nejaký obranný mechanizmus?

Nemáme. Na to si musí-
te len zvyknúť a príliš 
sa tým nezaoberať. 
Najhoršie však je, 
keď sa šíria celkom 
vymyslené 
a nepravdi-
vé fámy, 
neraz

 

doslova podrazy. To ma vždy dokáže pre-
kvapiť. Pre nás s  Nellkou je dôležité, že 
sme radi spolu. Je to prosté: chceme byť 
spolu len šťastní...

Snažíme sa preto vytvoriť si svoj vlastný 
mikrosvet lásky, istoty a  pohody, v  kto-
rom spomínané vecí nemajú miesto.

Nepochybujem, že máte 
rád dobré jedlo, ale 
milujete aj kávu?

Áno mám veľmi rád kávu. Piť som ju za-
čal pomerne neskoro, až po dvadsiatke 
a to v Taliansku. Predtým ma vôbec ne-
oslovovala. 

Ste bežný, alebo vyberavý 
kávičkár? Dodržiavate 
nejaké rituály? 

Zásadne píjavam malé presso, podľa 
možnosti talianske. Keďže chodím často 
do Talianska, viem presne ako má dobré 
presso vyzerať. Musí byť akurát pevné, 
teplé, robené z kvalitnej kávy a pripravo-
vané na kvalitnom prístroji. A to mám rád. 
Občas si však na raňajky dám aj capuci-
no a niekedy ochutnám aj cafe macchia-
to, ale to len zriedkavo.

A n n a  K o n e č n á
F o t o :  a r c h í v  T V  M a r k í z a

cafe news R O Z H O V O R



AKO JE TO VLASTNE 
S NAŠOU CHUŤOU?
Každý z nás má určité obľúbené jedlá. Niekto obľubuje 
sladkú chuť čokolády, iný ostrý a výrazný syr alebo 
silno korenenú omáčku na cestoviny. Naše preferencie 
sú výsledkom súhry mnohých faktorov, medzi ktoré 
patrí genetické vybavenie, vek, predchádzajúce 
stravovacie skúsenosti, etnické zvyklosti, 
príjemné prostredie pri ochutnávaní nových 
pokrmov a fyziologické reakcie na jedlo.

Jedno je úplne jasné–výber pokrmov alebo potraviny naj-
viac ovplyvňuje vôňa. A pokiaľ sa zaoberáme informáciami 
o správnej výžive, často sme presvedčení, že zdravá výživa 
znamená vzdať sa chutných pokrmov. Proti tejto predsta-
ve môžu úspešne bojovať poradcovia v oblasti výživy, ak 
presvedčia spotrebiteľov, že zdravá a chutná výživa sa na-
vzájom nevylučuje.

Približne 80 % vnemov, ktoré označujeme ako chuť, 
je v skutočnosti vôňa. Človek je schopný rozlíšiť asi 20 
000 rôznych vôní a pachov, každý v minimálne desiatich 
intenzitách. Pocit vône nastáva vtedy, ak prítomné pa-
chy dosiahnu receptory v nosnej dutine dvojakou ces-
tou súčasne–nosom pri nadýchnutí a zadnou časťou úst 
pri žuvaní a hltaní. Vlastnú chuť potom prijímame jazy-
kom, prostredníctvom asi 10 000 chuťových receptorov, 
ktoré máme rozmiestnené vzadu, po stranách a na špič-
ke jazyka a na podnebí a v hrdle. Ak sú chuťové bunky 
vo vnútri receptorov stimulované chemickými zložkami, 
rozoznávame päť rôznych chutí: sladkú, kyslú, slanú, 
horkú a „umami“, čo je príjemná glutamátová chuť po-
travín obsahujúcich bielkoviny, a glutaman sodný.

PRIBLIŽNE 80 % VNEMOV, KTORÉ OZNAČUJEME

AKO CHUŤ, JE V SKUTOČNOSTI VÔŇA

cafe newsR O Z H O V O R 7



Exkluzívny drez BLANCO FLOW
sa vyznačuje ladnými krivkami, ktoré ihneď 
polichotia oku jeho pozorovateľa.

Inovatívna nerezová povrchová úprava 
BLANCO Durinox® sa vyznačuje obzvlášť 
veľkou tvrdosťou a extrémnou odolnosťou 
voči poškriabaniu.

Exkluzívne drezy vo výnimočnom minimalistickom dizajne a v malých sériach.
Masívne nerezové pracovné dosky zhotovené na mieru celkom podľa vášho
priania. To je BLANCO STEELART. Tento rozmanitý produktový program si vás
získa svojou jedinečnou estetikou a výnimočným tvarom a vďaka tomu stále udáva trendy 
v kuchynskom dizajne. Takto vás okúzli napr. BLANCO ATTIKA vanička
s elegantým vyvýšeným ATTIKA rámom, ktorý drezu dodáva mimoriadny charakter.

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

I N Z E R C I A

UNICO RED PASSION
100% Talianský produkt 
Intenzívna maska s okamžitým účinkom bez 
oplachovania. Edícia UNICO s vlastnosťami vášnivého 
červeného ovocia a 10 benefitmi.

1. Regeneruje vlasy
2. Odstrańuje krepovitosť vlasov
3. Zjemńuje vlsay
4. Udržuje účes
5. Chráni pred teplom
6. Zlepšuje rozčesávanie vlasov
7. Zabrańuje štiepeniu vlasov
8. Vyživuje a ošetruje zafarbené vlasy
9. Dodá nový lesk vlasom
10. 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

Čokoláda včera a dnes
Čokoláda je v dnešnej dobe niečo samozrejmé, čím si robíme radosť 
vo chvíľach a siahneme po nej aj keď nás prepadne smútok. Bežná 
surovina, ktorú používame pri pečení, malá drobná radosť počas dňa 
alebo exkluzívny darček v podobe ručne vyrábaných praliniek. Viete 
ale, aká je jej história?

Kakaové bôby si svoje miesto v dejinách našli už pred tromi ti-
síckami rokov. Mayovia a Aztékovia sa z nich neskôr naučili vyrábať 
nápoj, ktorý predbehol iné spôsoby konzumácie čokolády. K horúcej 
čokoláde, ako ju poznáme dnes, mal ale nápoj ďaleko - bol veľmi 
horký, penivý a väčšinou sa dochucoval exotickým korením, naprí-
klad vanilkou  alebo chilli.

Moderná história čokolády sa začala písať až v roku 1518, kedy sa s 
obľúbeným nápojom domorodcov  zoznámili  španielski dobyvatelia. Tí 
si novinku, ktorá bola na základe nápadu španielskych mníšok dosla-
dená cukrom, veľmi obľúbili a po desiatich rokoch sa vrátili do Európy 
aj s nákladom kakaa.

V nasledujúcich rokoch sa Španielsko stalo kolískou európskej čo-
koládovej histórie. Vznikali tu prvé chocolaterias, tj. čokoládovne, kde 
sa po celý deň pripravovala čerstvá horúca čokoláda. V priebehu 17. 
storočia sa z pitia tohto nápoja stala veľmi módna záležitosť. V bohatých 
kruhoch bolo zvykom uctiť šálkou čokolády vzácnych hostí a ženy po 
obede organizovali kakaové posedenia. Čokoláda sa nalievala zo strie-
borných konvičiek, podávala v luxusnom porceláne a pre Španielov sa 
stala tým, čím bol pre Angličanov čaj.

Časom sa čokoládové šialenstvo rozšírilo do celého sveta. Čoko-
láda sa však stále konzumovala iba v tekutom stave a jej pevná forma 
bola zatiaľ neznáma. Až v roku 1847 sa objavila prvá, veľmi nekvalitná a 
hrudkovitá tabuľka čokolády. Ubehlo ďalších 28 rokov, kým vznikla prvá 
mliečna čokoláda. Význam kakaa stále rástol a v roku 1925 sa prvýkrát 
začalo s kakaovými bôbmi obchodovať ako s komoditou na burze.

V súčasnej dobe by sa mohlo zdať, že čokoláda je už všednou zále-
žitosťou, avšak stále ju považujeme za niečo exkluzívne, napríklad ako 
odmenu za náročnú prácu, výnimočnú chuťovku na záver stolovania 
alebo vzácny dar pre blízku osobu.

K rozšíreniu čokolády prispela prekvapivo aj prvá a druhá svetová 
vojna, kedy bola čokoláda dodávaná vojakom.Až  potom  sa vo svete 
začala skutočne masová spotreba čokolády.



OD PLESOV 
k bálom a tak dokola
Aby nebola zima taká dlhá, vymysleli naši predkovia fašiangy. Hoci sme už mnohé zvyky 
z histórie pozabúdali, táto jedinečnosť sa zachovala. Je to prirodzené. Slnovrat síce robí dni 
dlhšie, ale sychravé počasie volá po troche uvoľnenia a teplej ľudskej súdržnosti. Zábava 
nám pomáha preklenúť obdobie krušného počasia. A kto nejde na hory, zostáva mu tanec...

Zdá sa vám ponuka zábav trochu nepre-
hľadná a  rozlíšiť ples, bál a zábavu už ne-
viete ani pomocou najlepšej knihy etikety 
od vychyteného majstra protokolu pána 
Špačka, nuž mám pre vás overenú radu. Tie 
pozvania, ktoré sú v najvyššej cenovej rovi-
ne, alebo nebodaj úplne zadarmo a ste VIP 
klient, sú na úrovni priam kráľovskej.

Tu platí vrcholná etika „white tie“, čo 
uvádza aj dress code na pozvánke. Zna-
mená to frak pre pána s vestičkou, bielym 
motýlikom, šnurovacími lakovkami a  na-
miesto kabáta má pelerínu s bielym šálom. 
Ako prikrývka hlavy sa používa cylinder, 
od toho sa však u nás upúšťa. Dámy majú 
dlhé róby so zakrytými ramenami ,s  nie 
veľmi veľkými výstrihmi, lodičky zásadne 
s  uzavretými špičkami a  dlhé rukavice. 
Účes z  vlasov vyčesaných dohora dopl-
nených náušnicami z pravého zlata, perál, 
alebo briliantov. Odporúča sa mať najviac 
tri kusy z  jednej súpravy. Keďže je zima, 
prichádza odetá do kožušinovej štóly, pe-

leríny, alebo dlhého kožucha, z  ktorého 
nevidno róbu. Môže byť aj kabát histori-
zujúceho strihu, zámerne šitého, aby tvoril 
celok so šatami.

Okrem klasických existujú plesy po-
ľovnícke, kde si muži obliekajú slávnostné 
uniformy a ženy majú podľa pozvánok buď 
dlhé šaty, alebo sa dohodnú na večerných 
malých tzv. koktejlkách.

Plesy s  poznámočkou“ black tie“ sú 
uvoľnenejšie, čo sa týka oblečenia pánov.

Pekný čierny, alebo tzv. midnight blue 
smoking s čiernym motýlikom a farebnou 
šerpou premení každého muža na vzlet-
ného gentlemana. Dámy zostávajú pri dl-
hých róbach, nežiada sa pravý šperk, ale 
určite nechoďte v  šatách na letnú párty, 
alebo neoprašujte svoje svadobné. Té-
matické zábavy, ako Ľadový, či Jazmínový 
ples, alebo bál sú viacmenej komerčnými 
tanečnými večierkami, kde si obliekate to, 
čo je uvedené ako dress code na vstupen-
ke. Alebo aj nie... Veď sú fašiangy!

Čo sa týka tohoročných trendov, po-
žiadali sme o názor známe návrhárky Ľubi-
cu Cintulovú a Veroniku Hložníkovú. Na ich 
prehliadkach sú vždy zastúpené pôvabné 
a ženské večerné toalety s trochou extra-
vagancie.

Aké sú trendy v plesovej móde?

Veronika Hložníková

Čo sa strihov týka, trendom sú dlhé ruká-
vy, či už úzke, alebo rozšírené až po zem, 
bohato zdobená, alebo jemne vlajúca si-
lueta. Popri veľkej plesovej sukni vidíme 

návrat subtílnejšej siluety, alebo kombi-
náciu oboch, kde jedna z nich prechádza 
do vlečky z tylu, organzy, a iných trendo-
vých materiálov. Módne sú zamat, satén, 
dišes, vyšívaný tyl. Zaujímavou novinkou je 
kombinácia klasickej zlatej so smotanovou 
čiernou. Ja však pri tvorbe myslím na kom-
bináciu viacerých aspektov, predovšet-
kým, aby šaty lichotili postave. Všeobecne 
pre mňa trendy nehrajú až takú výraznú 
rolu. Sama obdivujem na ženách origina-
litu a individualitu.

Čím by sa mali plesové šaty líšiť od po-
dobných, ktoré dámy nosia na napríklad na 
slávnostné odovzdávanie rôznych cien?

Veronika Hložníková

Plesové šaty na rozdiel od šiat na rôzne 
spoločenské akcie musia spĺňať určité 
pravidlá protokolu.

S y l v i a  K l e i n 
F o t o :  B r a ň o  Š i m o n č í k
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Chrumkavá hus
Aspoň 12 hodín pred pečením pekne vyčistenú a umytú hus musíme dôkladne zvonka 
i zvnútra nasoliť. Už v pekáči hus umyjeme od soli mliekom. Pečieme ju v keramic-
kom pekáči, pri teplote 170 C, položenú prsiami nadol, odkrytú, asi 2,5 hodiny. Keď sa 
odtiahne mäsko z kožiek, znížime teplotu a hus otočíme. Po dopečení hus vyberieme 
z pekáča a postavíme, aby z nej stiekla masť. Podávame ju s lokšami alebo knedľou 
a červenou dusenou kapustou.

Reštaurácia Husacina u Galika už takmer 21 rokov ponúka svoje špeciality návštev-
níkom Slovenského Grobu. Nie je reštauráciou, akých sú desiatky. Zameriava sa na 
prípravu a  podávanie pečených husí, kačíc, lokší a  husacích pečienok. Špecifikom 
reštaurácie je aj príprava lahodných pečených prasiatok.

Používa vlastné, rokmi overené receptúry, vychádzajúce z  tradície. Hostia tejto 
reštaurácie nájdu svoje pohodlie v hlavnej časti pre 50 osôb a troch samostatných 
salonikoch pre 40, 16 a 10 ľudí, ktoré sú vhodné pre menšie rodinné posedenia, osla-
vy , pracovné stretnutia či rokovania v súkromí.

Rezervacie na tel. číslach:
tel.: +421 33 6478550

mob: +421 948 777 300
E-mail: info@husacinaugalika.sk

husacinaugalika@gmail.com

Lipová 21
900 26

Slovenský Grob
www.husacinaugalika.sk



Kúpele Diamant*** Dudince  
Diamant medzi kúpeľmi

DOPRAJTE SI RELAX A UŽITE SI NAŠU JEDINEČNÚ MINERÁLNU VODU
Jeden pobyt lieči súčasne choroby viacerých systémov 
• ochorenie pohybového 

aparátu
• srdcovo-cievneho aparátu
• nervového aparátu

• profesionálneho stresu
• psychosomatických stavov 

vyčerpania
• manažérskych chorôb

Vyskúšajte si našu vzácnu minerálnu vodu (podobné zloženie majú iba 
kúpele vo Vichy vo Francúzsku a v Japonsku) a naberte novú energiu 
v príjemnom a tichom prostredí.

Zažite pocit slovenských Vichy I www.diamant.sk
ZDRAVIE * PREVENCIA * RELAX

Slovenský región HONT
NÁŠ TIP DUDINCE
Región Hont sa nachádza v  južnej čas-
ti stredného Slovenska na území bývalej 
Hontianskej župy. Približne pätina bývalej 
Hontianskej župy leží na maďarskom úze-
mí. Hranice Hontianskeho regiónu tvoria 
na severe Štiavnické vrchy, ktoré smerom 
na juh prechádzajú do Krupinskej planiny 
a  Ipeľskej kotliny. Región na juhu zasahu-
je až do Podunajskej nížiny. Na západe ho 
ohraničuje rieka Hron, na východe riečka 
Krtíš a na juhu rieka Ipeľ, ktorá je prirodze-
nou hranicou medzi slovenskou a maďar-
skou časťou Hontu. Z  administratívneho 
hľadiska sa územie rozkladá prevažne 
v  okresoch Banská Štiavnica, Krupina, 
Veľký Krtíš (Banskobystrický kraj) a Levice 
(Nitriansky kraj).Keď sa povie Hont, vynoria 
sa Vám obrazy zvlnenej, príjemnej krajiny 
s  vinicami, malými dedinkami s  kostolmi, 
ľudové stavby. V  skutočnosti toho pojem 
Hont skrýva oveľa viac.

HRADY A PEVNOSTI

Z  najstarších hradov, nachádzajúcich sa 
v  území, môžeme spomenúť hrady Sitno, 
Litava, Žibritov, Bzovík, na hraniciach Hon-
tu stojí za návštevu hrad Zvolen a Levice. 
Nesmieme zabudnúť ani na Modrý kameň, 
Dobrú Nivu či Revište.

KAŠTIELE

Bohatú históriu a  prosperitu regiónu do-
svedčujú sídla bohatých zemepánov 
a  miestnej šľachty. Mnohé zanikli, avšak 

niektoré sú stále tu prítomné. Za zmien-
ku stojí určite niekoľko svetských stavieb 
v  Hokovciach, Teranoch, Horných Seme-
rovciach a v Hontianskych Moravciach.

SKALNÉ OBYDLIA, 
VINICE A ĽOCHY

Obytné a  stále obývané skalné obydlia 
sú v  Brhlovciach, o  ktorých sa zmieňuje 
už Matej Bell, vo svojom diele o  Uhorsku 
,, Notitia novae historico-geographica,, 
z  roku 1742. Kamenné obydlia, ktoré sú 
dodnes využívané nájdeme i v obci Lišov, 
kde okrem tohto špecifika obec disponu-
je minerálnym prameňom či najstarším 
pomníkom postaveným v Československu 
po 2. svetovej vojne.Nesmieme zabud-
núť na vinárstvo – pýchu a liek tunajšieho 
kraja. Vinárske obce – Sebechleby – Stará 
Hora, Dudince, Hontianske Tesáre, Tera-
ny, Ladzany, Súdovce a  mnoho ďalších, 
kde vám ponúknu prvotriednu Pesécku 
leánku, Chardonay, Müller alebo regio-
nálnu klasiku zo starobylých samorodých 
vín Concordia a  Othello a  mnohé ďalšie 
vinné skvosty, dnes vysoko cenené aj na 
medzinárodnej úrovni. Miestne vína sa 
uchovávali v  tzv. ,,ľochoch,,–kamenných 
pivniciach postavených tradičným spôso-
bom z prírodných materiálov, ktoré svojou 
mikroklímou udržiavali víno a  potraviny 
čerstvé po dlhú dobu. Vinné pivnice – ľo-
chy – sú samostatným typom človekom 
vyhĺbených skalných ditín. Najčastejšie je 
to do hĺbky smerujúca pivnica s pred úžit-

kovo-obytným domčekom, niekde nazý-
vaná ,,hajlok,, alebo ,,chyžka,,. Špecifické 
druhy vinných pivníc, sklepov či ľochov, 
nájdeme v  Dvorníkoch (časť Hontianske 
Tesáre), v Teranoch, Hontianskych Morav-
ciach, Rykynčiciach, Ladzanoch, Hrušove, 
Sebechleboch, Kráľovciach.

DARY PRÍRODY

Unikátna liečivá voda v  Dudinciach–du-
dinské travertíny, lesopark a kúpeľný park, 
rímske kúpele a  mnoho ďalšieho nájdete 
skoncentrované na malej ploche areálu 
kúpeľov Dudince, Obec Lišov, Travertíny 
a minerálny prameň v Santovke Santovka 
a Minerálna voda Slatina, Tesárska KOTLI-
NA, Arborétum Feľata, ŠINKOV SALAŠ.

CENTRÁ TURISTICKÉHO RUCHU

Najvýznamnejším centrom turistického 
ruchu je historické banské mesto Banská 
Štiavnica, v ktorom sa prelínajú hranice Hon-
tu s  Pohroním. Štiavnica je zapísaná v  Zo-
zname svetového dedičstva UNESCO a vo 
svete je známa pre svoju krásu a historickú 
hodnotou. Nájdete v  nej ubytovanie všet-
kých kategórii, príjemné bary a kaviarničky. 
Okolie Štiavnických vrchov ponúka nespo-
četné možnosti na turistické a  cyklistické 
vychádzky. Tajchy zas ponúkajú možnosti na 
kúpanie. Kúpeľné mestečko Dudince, ktoré-
ho kúpele sa zameriavajú na liečenie ocho-
rení pohybového aparátu, srdcovo-cievne-
ho systému a nervového systému.
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CHUDNUTIE PO SVIATKOCH
VEČNÝ KOLOTOČ? NEMUSÍ TO TAK BYŤ!
Prvý januárový týždeň prichádza u mnohých povianočná realita. Na sukni nám 
„praskajú švíky“, z nohavíc trčí „pneumatika“ 😊. Je to neklamný znak, že máme pár
kíl navyše po sviatočných hodoch, ktoré sme si dopriali. U mnohých z nás sa tento 
stav opakuje každý rok. Niektorí si vieme vstúpiť do svedomia a s kilami navyše 
zabojujeme v relatívne krátkom čase, no niektorí s nimi bojujú dlhšie, a čo je horšie, 
niekedy nám tieto kilá už zostávajú natrvalo. Rokmi tak postupne priberáme. Ako 
tomu predchádzať? Základom je pevná vôľa a striedmosť počas sviatkov. 

Myslime na to vopred 
– najúčinnejšia je 
prevencia – menšie porcie 
a jednoduché kombinácie 

Skúsme to riešiť opačne. Pripravme sa 
na možné sviatočné kilá navyše vopred 
a  vedome obmedzme príjem. Počas 
sviatkov sme schopní skonzumovať dvoj 
aj trojnásobné množstvo tukov a cukrov. 
Čo je horšie, všetko jeme naraz a  jedno 
cez druhé. Najhoršia kombinácia je cu-
kor s  tukom. Väčšie množstvo a kombi-

nácie, ktoré bežne počas roka nejedáva-
me, sú oveľa horšie stráviteľné. Nastáva 
pocit ťažoby, žalúdok je už po relatívne 
krátkom čase roztiahnutý, častejšie tak 
pociťujeme hlad. Je to začarovaný kruh. 
Všetko ešte „klincujeme“ konzumáciou 
alkoholu. 

Pri stravovaní je dôležité jesť pra-
videlne, ideálne 5x za deň. Toto však 
nie je vždy jednoduché dodržať, po-
pri množstve povinnosti, ktoré mame, 
preto je fajn mať pri sebe vždy malý 
snack, ktorý nás zasýti a  dodá nám 
energiu na dlhšie obdobie. Takýmto 
snackom môže byt napríklad proteino-
vá tyčinka.

Predsa len ste to prehnali? 
Vieme, ako po sviatkoch 
na to – prvý krok je 
povianočná očista tela

Ak ste sa predsa počas sviatkov „ne-
ovládli“, dajte si prvé dni v  novom roku 
očistu a  doprajte svojmu tráviacemu 
traktu trocha odpočinku. Základným 
riešením po vyjedaní chladničky je pri-
rodzené zníženie dávok jedla a  rozum-
né delenie potravín. Vymeňte koláče za 
ovocie, jogurty a smoothies. Začiatky sú 
ťažké, no uspokojíte tak chuť na sladké. 
Ak dáte stopku aj rôznym kombináci-
ám jedál, uľahčíte proces trávenia. Váš 
pankreas, pečeň a  žlčník si oddýchnu. 
K  menším porciám jedla môžete pridať 
detoxikačné doplnky výživy. Vhodné sú 
bylinné čaje – mätový, žihľavový, zázvo-
rový, anízový, tinktúra z  medvedieho 
cesnaku. Účinný je aj zelený jačmeň, 

chlorella alebo žen-šeň, ktoré naštartu-
jú metabolizmus. Takisto nezabudnite 
na dostatočný príjem vlákniny – zeleni-
na, ovocie, obilniny, pšeničné a  ovsené 
otruby, ktoré sú ideálne na prečistenie 
čriev. Výborným čistiacim pomocníkom 
je aj skoroceľ indický – psyllium. 

Tím, ktorí majú pevnú vôľu, odpo-
rúčame začať jednodňovou hladovkou. 
Nie je nič lepšie ako dopriať tráviacemu 
traktu deň voľna, samozrejme s  dodr-
žiavaním pitného režimu. Okrem vody 
si tento deň môžete spestriť popíjaním 
bylinkových čajov. V  deň hladovky za-
budnite na tuhú stravu. 

Zvýšte výdaj - druhý 
krok je pohyb 

V  tomto ročnom období sa ľudia 
všeobecne menej hýbu Vonku je zima, 
všade sa radšej odvezieme, chodiť pešo 
sa nám nechce. Aby ste zvýšili výdaj, za-
čnite aspoň krátkymi prechádzkami na 
čerstvom vzduchu. Naštartujete meta-
bolizmus a lymfatický systém. Ak nie ste 
odhodlaní začať s pravidelnou návštevou 
fitka, kompromisom je cvičenie doma. 
Internet je plný tréningových plánov cvi-
čení s  vlastnou hmotnosťou pre začia-
točníkov i  pre pokročilých. Vychádzajú 
z  rôznych pohybových prvkov kondič-
nej gymnastiky a  cyklických pohybov 
na mieste. Nahradia tak dobrý kondičný 
tréning. Ako cviky s  vlastnou váhou sú 
vhodné drepy, drepy s  výskokom, vý-
pady, boxerské techniky (aj s  použitím 
ľahkých jednoručných činiek) v  kombi-
nácii so zapojením nôh, brušné zhyby, 
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plank na rôzne variácie, tzv. „angličá-
ky“, kľuky v  podpore ležmo, tricepsové 
kľuky s  podporou o  stoličku a  výborná 
je aj stará dobrá klasika – skákanie cez 
švihadlo. 

Jednou z  najefektívnejších foriem 
cvičenia s  vlastnou hmotnosťouu je 
tzv. intervalový tréning, séria niekoľ-
kých cvikov s  komplexnejšími po-
hybmi a  dynamickým frekvenčným 
tempom. Stačia na to dva metre štvor-
cové. Interval cvičte trikrát do týždňa 
20 minút. 

Odhodlanie začať = polovica 
úspechu – ak sa doma 
nedonútite, choďte do fitka

Pre vás, čo pravidelne navštevujete fit-
ko, návrat späť k  cvičeniu po sviatkoch 
zväčša nepredstavuje žiadny problém. 
Ide len o krátkodobé vypadnutie zo za-
behnutého režimu, a  zväčša aj bez kíl 
navyše. A  pre vás, čo ste si dali novo-
ročné predsavzatie ZAČAŤ CVIČIŤ, sú 
cviky s  vlastnou hmotnosťou skvelým 

riešením. Ak vám tento spôsob cvičenia 
nevyhovuje, začnite s cvikmi na strojoch. 
Začnite s ľahkou záťažou a vyšším poč-
tom opakovaní. 

Nezabúdajte, aby bolo cvičenie 
efektívne, zdraviu prospešné a bezpeč-
né, je nevyhnutné cvičiť správne – dodr-
žiavať správnu techniku cvikov, dýcha-
nie, regulovanie záťaže a pod.

Ak si netrúfate cvičiť sami, nevie-
te, ako na to, prípadne ste už pokročilí 
cvičenci a  máte pocit, že stagnujete, 
v  našom fitnescentre vám radi pomô-
žeme. Tréningy absolvujete pod dohľa-
dom našich profi trénerov. Tešíme sa 
na Vás!

R e n é  R i e g e l 
o s o b n ý  t r é n e r 

M A X I M U S  F i t n e s s & G y m
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Študijný program (4-ročný)
2411 K mechanik nastavovač/ka
2426 K programátor obrábacích a zváracích 
strojov a zariadení

Dĺžka štúdia: 4 roky
Odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky pre prijatie:
a) úspešné ukončenie 9.ročníka ZŠ
b) zdravotná spôsobilosť
Žiak zvládne programovanie obrábacích, 
zváracích a ekologických strojov

Spôsob ukončenia prípravy:
maturitné vysvedčenie, výučný list

Štúdijný program:
nadstavbové študium–denné
8501 L umeleckoremeselné práce
2414 L strojárstvo

nadstavbové študium–externé
2414 L strojárstvo
2414 L 01 reštaurovanie zbraní
2414 L 02 obrábanie materiálov
pre univerzálne a CNC obrábacie stroje

Dĺžka prípravy: večerné študium 3 roky
Spôsob ukončenia prípravy: maturitná skúška

Poskytované vzdelanie: maturitné vysvedčenie

Učebný program (3–ročný)
2433 H obrábač/ka kovov
8545 H zlatník/čka a klenotník/čka
2432 H puškár
2464 H strojný mechanik

Učebný program (2–ročný)
2498 F technické službz v autoservise

Dĺžka prípravy: 2 roky

Učebný odbor je určený pre: chlapcov

Základné podmienky pre prijatie: úspešné 
absolvovanie najmenej 6.ročníka ZŠ

Spôsob ukončenia prípravy: záverečná skúška

Možnosť
n zamestnať sa v prosperujúcich firmách
n úhrada ubytovania a stravovania
n príspevok na cestovné v súlade so 

zákonom o odbornom vzdelaní

tieto náklady sa uhrádzajú spoločne najviac do 
výšky 65% sumy životného minima

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA technická
Vranovská 4, 851 02 Bratislava, tel.:02/63 83 84 17

www.sosvranovska.eu, souvrano@isternet.sk
V BUDÚCOM ŠKOLSKOM ROKU PONÚKAME NASLEDOVNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
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VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o.
Beckovská 38
821 04 Bratislava 2

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

e-mail: zeva@zeva.sk

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

výroba, dodávka a montáž nových 
výťahov

výroba slovenských elektrokomponentov
pre výťahy 

opravy a generálne opravy starých výťahov

výroba slovenských riadiacich sýstemov 
pre výťahy

držitel certifikátu kvality ISO 9001

firma s 20 ročnou tradíciou
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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

w w w . e u r o s o f a . s k

-25%

model JOY

model MARTINE

model PRINCESS

model BEVERLY


