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Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p. je odborné kúpeľné zariadenie, ktoré už od roku 1976 poskytuje
Ambulantný príjem
na vysokej profesionálnej úrovni komplexnú starostlivosť pre pohybovo postihnutých
Tel.: +421-45/5208pacientov.
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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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vodoliečebných zariadeniach.
Fax: +421-45/5445074
Prím majú zdravotné služby: široká škála elektroliečby vrátane vye-mail: sekretariat@marinakovacova.sk
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

MARÍNA
ŠPECIALIZOVANÝ LIEČEBNÝ ÚSTAV

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!
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Editoriál
Tie príjemné jarné dni, čo zohrievajú a nielen vzduch, ale aj prebúdzajú našu myseľ
a dušu, už sú konečne tu. Spolu s nimi prišla nová energia a chuť spraviť niečo užitočné. Niekoho to láka do lesa na prechádzky, iného do záhradky, no všetci bez rozdielu
máme šancu prejaviť spolupatričnosť a zapojiť sa do každoročnej charitatívnej zbierky Deň narcisov. Túto ušľachtilú aktivitu netreba hádam nikomu predstavovať. Veď za
22 rokov existencie sa stala už dôverne známym projektom. K dlhoročným partnerom
Dňa narcisov patrí aj hudobná skupina Fragile, ktorá aj tento rok pripravila pre svojich
fanúšikov Bratislava Narcis tour. O tom, ako táto myšlienka vznikla, ale aj ďalšie zaujímavosti o tejto hudobnej formácií sa môžete bližšie dočítať v rozhovore s jej umeleckým
vedúcim Braňom Kostkom.
Ak by ste hľadali inšpirácie na cestovanie, či rozhodovali sa, ako čo najlepšie dostať
svoje telo po dlhej zime späť do formy, listujte v našom magazíne. Stačí si už len zájsť
do svojej obľúbenej kaviarne, dať si fresh, či voňavú kávu a budete mať slnko aj v duši😊.
www.cafenews.sk

Martina Galátová
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DENTÁLNE CENTRUM
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Objednávky-kontakt:
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OŠETRÍME KAŽDÉHO
MUDr. Mária Šimkovičová
Stromová 16, 831 01 Bratislava

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

KONTAKT:
0949 88 01 01
www.samada.sk

Na koncert
sa vždy
teším
V apríli odštartujete sériu koncertov Bratislava
Narcis tour. Je to spojenie s Ligou proti rakovine
a jej symbolom nádeje žltého narcisu. Ako
vznikla táto myšlienka a kedy?
S Ligou proti rakovine spolupracujeme asi od samotného
vzniku kapely. Tešíme sa, že môžeme takouto formou aspoň trošičku pomôcť. Bol to vždy len jeden koncert. Avšak pred troma rokmi nás napadlo urobiť spoločne takéto
mestské turné.

Hudobnú skupinu Fragile tvoria populárne
osobnosti , ktoré sú známe z televíznych
seriálov, muzikálov, TV šou. Každý
z nich má svoje herecké a iné umelecké
aktivity. Ako sa dá časovo zvládať
nakrúcanie, predstavenia a koncerty?

,,S Ligou proti rakovine
spolupracujeme asi
od samotného vzniku
kapely. Tešíme sa,
že môžeme takouto
formou aspoň
ˇ
trošičku pomôct.“
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ROZHOVOR

Nielen to, ale kolegovia sa venujú aj svojim rodinám. To
robia ,samozrejme, všetci, no u výkonného umelca je to
obzvlášť náročné, keďže my pracujeme večer a jazdíme
za našimi fanúšikmi po celom Slovensku, a aj do zahraničia. Zvládame to vďaka tomu, že sa snažíme pracovať čo
najefektívnejšie, mám na mysli hlavne skúšky a samotnú
logistiku. Veľmi nám pomáha elektronický kalendár, ale
aj profesionalita kolegov. Naša vysoká koncertná prevádzka nás taktiež prinútila fungovať v dvojitom obsadení, takže sa kolegovia môžu striedať, čo im umožňuje využiť aj iné pracovne ponuky a venovať sa tým
aj inému remeslu, či rodine.

Ročne odohráte desiatky koncertov
nielen doma, ale aj v zahraničí v rôznych
mestách. Kde najradšej relaxujete
a čo vám pomáha dopĺňať energiu?
Asi kľúčom je, že v kapele vznikli rôzne priateľstvá a že sme sa v kapele stretli ľudia, ktorí si
majú čo povedať. Je to fajn hlavne na cestách.
Ja osobne sa vždy na koncert teším a to je podstatné. Nie je to teda pre mňa práca, to by asi bolo
oveľa náročnejšie. Samozrejme, oddych je nevyhnut-

ný, ja rád športujem. Milujem tiež masáže a kúpele. Radi chodíme so Zdenkou každé leto do Pieštan.

Môžete prezradiť na čo sa vaši
fanúšikovia môžu tento rok tešiť?
V prvom rade sa snažíme stále naštudovávať nové skladby, takže repertoár sa nám stále mení. Tak i fanúšikovia, ktorí idú na každý náš koncert, počujú vždy niečo nové. No musíme sa pochváliť,
že okrem Bratislava Narcis tour máme i nový koncertný projekt
v spolupráci s Baletom SND. Je to veľmi elegantný večer plný hudobnej a tanečnej krásy, navyše v úžasnej atmosfére, ktorú prináša javisko Historickej budovy SND. Verím, že tento rok budeme
našich verných fanúšikov môcť potešiť aj našim ďalším novým CD.
Ostatným sa nechajte prekvapiť. :-)
Rozhovor pripravila
Martina Galátová

DEŇ NARCISOV
Jediný deň v roku, jediný malý kvet - ale posolstvo pre tisícky ľudí...
Že ich podporujeme, že na nich myslíme, že im chceme pomôcť - to
je posolstvo Dňa narcisov. Niekto toto posolstvo vysiela pripnutím si
narcisu a tak vyjadrením spolupatričnosti, niekto i finančným príspevkom do pokladničky dobrovoľníkov, ďalší svojou partnerskou podporou umožňujúcou zorganizovať Deň narcisov. Liga proti rakovine
ďakuje v mene onkologických pacientov všetkým, ktorí ich akokoľvek
podporujú a spomenú si na nich aj 13. apríla - v deň, ktorý chceme
zmeniť na lepší... ĎAKUJEME...

Branislav Kostka
Dirigent, skladateľ,
producent a interpret.
Absolvent Konzervatória v Bratislave a VŠMU, kde študoval orchestrálne dirigovanie. Pôsobil ako umelecký vedúci a zbormajster Speváckych zborov SĽUK, Technik, Musica
Vocalis a Chorus Alea.
V roku 2004 založil a cappellovú skupinu FRAGILE.
Dirigoval popredné slovenské telesá ako Slovenská filharmónia, Orchester SND, Štátna filharmónia Košice, Komorní sólisti Bratislava, Musica Aeterna, Solamente naturali,
Slovenský filharmonický zbor. Spolupracoval s divadlami
Nová scéna, Aréna, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Divadlo P. O. Hviezdoslava, hosťoval v Janáčkovom divadle v Brne. Venuje sa
i skladateľskej a aranžérskej činnosti.
Už štrnásť rokov je umeleckým vedúcim skupiny FRAGILE, ktorá vydala desať albumov, či absolvovala úspešné turné s Richardom Müllerom. V rámci repertoáru interpretujú známe rock, pop, jazzové hity svetových, ale aj
slovenských umelcov. Na slovenskej hudobnej scéne sú
prémiovým hudobným telesom.

FRAGILE

Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine

BRATISLAVA NARCIS TOUR 2018

12.4. - Dev. n. Ves / Istra Centrum
13.4. - Dúbravka / DK
14.4. - Lamač / kino
15.4. - Svätý jur / Ev. kostol
16.4. - Rača / Nemecký KD
17.4. - Rusovce / SĽUK
23.4. - Petržalka / DK
24.4. - Ružinov / DK
25.4. - Záhorská Bystrica / SD
1.5. - Vajnory / KD
9.5. - Dúbravka / Rock cafe
Viac na fragile.sk
a ticketportal.sk

Časť zo vstupného bude venovaná na podporu programov Ligy proti rakovine.

ZMEŇME SPOLU PIATOK 13.
NA LEPŠÍ DEŇ
Deň narcisov už dávno nie je len „obyčajná“ finančná zbierka. Už 22 rokov
si ľudia v jeden špeciálny deň na odev pripínajú narcis a vyjadrujú tým
svoju podporu a spolupatričnosť ľuďom, bojujúcim s rakovinou.
rovoľný príspevok tento symbol podpory
rozdávať. Pridajte sa aj vy, pripnite si narcis a darovaním ľubovoľného finančného
príspevku môžete podporiť projekty určené na pomoc onkologickým pacientom.
Ak sa vám v piatok, 13. apríla, nepodarí stretnúť v uliciach dobrovoľníkov
s narcismi, prispieť a podporiť zbierku
Deň narcisov môžete aj zaslaním SMS
na číslo 848 v hodnote 3 Eurá v sieti
všetkých mobilných operátorov alebo
zaslaním ľubovoľnej sumy na číslo účtu
SK09 0900 0000 0054 5454 5454, a to
v termíne od 3.4. do 20.4.

Tento rok pripadol Deň narcisov na piatok trinásteho. Deň, ktorý si ľudia spájajú
s množstvom povier a vnímajú ho ako
nešťastný. No my tento rok môžeme
spoločne zmeniť piatok trinásteho na
lepší deň – na deň pomoci a podpory onkologickým pacientom. 13. apríla
opäť zaplavia celé Slovensko žlté kvietky
narcisu a do ulíc vyjde viac ako 16 000
dobrovoľníkov, ktorí budú ľuďom za dob-

vanosti verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam. V neposlednom
rade je časť výnosu darovaná na obstaranie nevyhnutného materiálneho a prístrojového vybavenia nemocničných,
zdravotníckych zariadení, paliatívnych
oddelení, hospicov; finančne sú podporené menšie občianske združenia či
výskum v oblasti onkológie.
Ďakujeme všetkým, ktorý sa pričinia, aby
bol piatok 13-teho lepším dňom...
Viac informácií o Dni
narcisov nájdete na stránke
w w w. d e n n a rc i s ov. s k .

Finančné prostriedky vyzbierané
počas Dňa narcisov budú použité na realizáciu dlhoročných psychosociálnych
projektov Ligy proti rakovine, ktoré sú
určené na priamu pomoc onkologickým
pacientom a ich rodinám. K nim patria:
Onkoporadňa, Sieť psychológov, Rodinná týždňovka, Relaxačné pobyty pre
pacientov, Ubytovacie zariadenia pre
rodičov detí liečených na rakovinu, Jednorazový finančný príspevok v hmotnej
núdzi a pod. Liga proti rakovine z výnosu Dňa narcisov pravidelne podporuje
aj aktivity v oblasti prevencie a informo-

Generálny partner:

Od 3. 4. do 20. 4. môžete prispieť:
Na účet SK09 0900 0000 0054 5454 5454
alebo zaslaním ľubovoľnej

SMS na číslo 848
hodnota SMS je 3 €

www.dennarcisov.sk

Úzkostlivá ochrana
deťom neprospieva
Aj počas prebúdzajúcej sa jari ohrozujú obranyschopnosť
detí prekurované byty, školy i škôlky, nedostatok
pobytu na čerstvom vzduchu, či prílišné obliekanie
znižuje tak obranyschopnosť detského organizmu.
Tento súbor nepriaznivých podmienok
zvyšuje riziko vírusových infekcií, hoci
slnečné lúče sú stále príjemnejšie. Liečenie je zdĺhavé, preto netrpezliví rodičia
neraz dajú do kolektívu ešte nedoliečené dieťa, ktoré okrem toho, že ohrozuje
ďalšie deti, je náchylnejšie prijať ďalšiu
nákazu vírusovou alebo bakteriálnou infekciou. A problém sa opakuje! Môže ho
prekonať aktívne posilňovanie imunity
detského organizmu.

Postupné otužovanie detí
Dobrá obranyschopnosť organizmu vyžaduje od rodičov zodpovednú a aktívnu
starostlivosť o zdravie dieťaťa. Základom
na podporu imunity je zdravá životospráva – pestrá strava bohatá na zeleninu
a ovocie, dostatok pohybu na čerstvom
vzduchu a spánku so skorým večerným
zaspávaním. Pokiaľ má dieťa nutrične vyváženú a pestrú stravu, nie je potrebné,
aby užívalo aj rôzne syntetické vitamíny. Ak však prekonalo nejaké ochorenie
a je v rekonvalescencii, je vhodné do-

časne mu podávať vitamínové doplnky, ktoré však nemajú nahrádzať pestrú
stravu. Vhodné je aj otužovanie dieťaťa
– sprchovanie vlažnou vodou (pravda,
treba pri tom postupovať veľmi pomaly),
plávanie, športovanie. V kritickom období pomáha deťom v boji proti spomínaným nástrahám aj zvýšený príjem vitamínov a minerálov (napr. vitamíny C, D,
B6, B12 a kyselina listová, či minerály ako
meď, železo, selén a zinok) a prípravkov
ovplyvňujúcich imunitný systém, napríklad z hlivy ustricovej.

telo ho teda dobre pozná. V prírodnej
forme je však zmiešaný s ďalšími látkami, tým pádom ho imunitné bunky vedia
ťažšie rozpoznať a jeho účinky sú preto
obmedzené. Očistením beta glucanu
od neúčinných prímesí sa imunitným
bunkám uľahčí jeho rozpoznanie receptormi a zvýši sa jeho účinok. Vysokočistý beta glucan aktivuje receptory
imunitných buniek, čo vedie k zvýšeniu
ich fagocytickej aktivity (chuť bojovať
s nepriateľmi). Výhodou vysokočistého
beta glucanu je jeho bezpečnosť. Preto
ho môžeme podávať preventívne alebo
počas choroby aj deťom. Nie sú známe
nepriaznivé vedľajšie účinky, možnosť
vzniku závislosti či predávkovania. Štúdie preukázali účinky beta glucanu na
imunitu na úrovni buniek, ako i v skutočnom živote – na pacientoch. Dokázali, že
beta glucan pomáha nielen preventívne,
ale má veľký význam pri podpore imunity aj počas ochorenia.

Ako pomáha hliva ustricová
Imunitu občas treba postrčiť
do jej práce, čo je ochrana organizmu a boj s nepriateľskými mikróbmi.
Vhodným
prostriedkom
môže byť aj beta glucan
z hlivy ustricovej. Ide o prírodnú látku bežne sa vyskytujúcu
v strave (v obilninách, kvasniciach, niektorých hubách), naše

: novinky pre najmenších pre
správnu funkciu imunitného systému*
Beta Glucan Detský sirup 1+
•
•
•
•

bez konzervantov
pre deti od 1 roka
s obsahom beta glucanu a vitamínu C
výborná jahodová príchuť

GluCandy cmúľavé tablety

• pre deti od 3 rokov
• s beta glucanom, extraktom zo šípiek
a prírodným vitamínom C
• vhodný pre každodenné užívanie
www.natures.sk
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 systéme bezpečnosti potravín ISO 22000:2005. *Schválené zdravotné tvrdenie podľa Nariadenia (ES) č. 1926/2006 pre vitamín C.

PRIVEĽA PÔVABU NA KRÁTKY VÝLET
ŠTAJERSKO V LETE 2018
Cyklotrasa vinohradníckou oblasťou Weinland Steiermark: Dve nové regionálne
rozšírenia Vlajkovou loďou v oblasti cyklistiky po Štajersku je okrem chodníkov
vedúcich popri rieke Mur a Enža aj cyklotrasa „Štajersko: vínna krajina“.
opäť k dispozícii bicykel na zjazd do
údolia. Trendu e-bikov je prispôsobených 21 Bike & Hike staníc vybavených
nabíjačkami na elektrické bicykle Bosch.

Dovolenka so psom
Dovolenka so psom je žiadaná viac ako
kedykoľvek predtým. A keďže je ponuka v tejto oblasti v Štajersku taká pestrá,
zverejňuje Steiermark Tourismus nielen
prevádzky zo stránky pfotencheck.com,
ktorá hodnotí ich kvalitu počtom labiek,
ale aj výletné možnosti, ktoré sa dajú využiť so psom.
(C) Schladming-Dachstein

Viac ako 400-kilometrová cyklotrasa vedie do vinohradníckej oblasti Štajerska
a k jej gurmánskym a kultúrnym pokladom, ktoré môžete objavovať medzi vinohradmi a jabloňovými sadmi. Od jari
2018 sú v ponuke dva dodatočné varianty, ktoré na jednej strane predĺžia vašu
radosť z turistiky a na druhej strane predstavujú dve nové navzájom prepojené
okružné trasy: Variant Domovina lipicanských koní: Táto regionálna odbočka
s dĺžkou 72 kilometrov vedie od vinohradníckej oblasti Stainz až po domov
lipicanských koní do Spolkového žrebčinca Piber. Počas putovania spoznáte
zámok Stainz a jeho impozantné lovecké
múzeum, prejdete popri vinohradoch na
vínnej ceste Schilcher Weinstraße a na
záver dorazíte k lipicanským koňom. Trasa je stredne ťažká, avšak ponúka veľa
odpočinkových možnostíJ.
Variant Južné Štajersko: 56-kilometrová trasa vedie z obce Vogau
s podnikom Genussregal cez Gamlitz,
8
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Sernaukogel až do obce Leutschach
a odtiaľ ďalej do obce Eibiswald
a Schwanberg. Zdá sa vám, že to bude
čistý pôžitok? Áno, aj keď na tejto stredne ťažkej túre si musíte odmenu trochu
zaslúžiť. Aj tu na vás čaká posilnenie
v podobe viech a vinárstiev. Všetky informácie o cyklotrase „Štajersko: vínna
krajina“: www.steiermark.com/weinlandradtour
Nový turistický zážitkový program
v Bike & Hike regióne SchladmingDachstein:
Nová kombinácia Bike & Hike v regióne Schladming-Dachstein spája cyklistiku a turistiku a využíva pritom výhody oboch športov: Dlhé lesné chodníky
a svahy prekonáte na horských alebo
elektrických bicykloch, ktoré vám pomôžu ušetriť čas. Bicykel je možné vrátiť
na ktorejkoľvek z 25 Bike & Hike staníc
a túra do okolitých hôr sa môže začať.
A po turistických zážitkoch budete mať

 Ubytovacie zariadenia ocenené 2 až
5 labkami, ktoré vyhovujú potrebám
psov a ich majiteľov.
 Výlety so psom: Prechádzky, jazerá
a výletné ciele
Prevádzka ocenená 3 labkami ponúka napr.: psie maškrty, misku s vodou
v uvítacej zóne a deku, misku na vodu
a jedlo umiestnenú v izbe. www.steiermark.com/hund
(C) Alpinverlag-Klettersteigführer Österreich

ŠTAJERSKO - RAJ ODDYCHU
Rakúska spolková krajina Štajersko - nazývaná aj “zelené srdce rakúska”, je ako stvorená
pre cyklistiku, ale tiež veľa ďalších aktivít. My Vám priblížime jeho časť nazývanú Soľná
komora ( ca 3 hod z BA). Ak sa Vám Salzkammergut už s niečím spája tak možno
z dôvodu konania slávneho extrémneho maratónu Salzkammergut Trophy.
Ale táto lokalita nie je zďaleka len o naháňaní výškových metrov na preteku, ale
ponúka toho oveľa viac. Vďaka charakteru
krajiny sú možnosti takmer nekonečné.
Kopce, na ktoré vedú upravené cesty, sa
striedajú s početnými jazerami. Navyše
stúpania (na pár výnimiek) nie sú tak extrémne strmé čo je celkom príjemné ak
beriete na výlet aj rodinu. Aj keď sú prevýšenia slušné, tak celková nadmorská výška je nízka, takže je tu teplo a kúpanie sa
v prírodných jazerách je veľmi príjemné.
Táto oblasť je známa aj početnými lezeckými feratami, ktoré sú navyše veľmi
ľahko dostupné. Je tu raj pre paragliding,
canyoning, rafting ... O klasickej turistike,
behu a pod. ani nehovoriac. Vaším cie-

ľom sa stanú zaujímavé vyhliadky (5-fingers, Tressenstein, Loser, Katrinka...),
hrady ( Strechau, Trautenfels..), zrúcaniny
(Wolkenstein), vodopády ( Worschachclam). Ak túžite po úplnej pohode tak
spomeniem napr. golf, jazdu na koni,
prípadne plavbu loďou po jazerách. Deti
poteší aj prítomnosť Aquaparku či rôznych „opičích“ lezeckých dráh.
Samozrejme letom sa to nekončí
a v zime sa otvárajú možnosti pre milovníkov lyžovania na nekonečných
upravených svahoch s vždy dostatočnou snehovou nádieľkou. Kilometre
bežeckých tratí, zjazdoviek alebo veľmi
populárneho ski-touringu (skialpinizmu), či freestylu Vám ponúkajú rodinné

strediská (Loser,Tauplitz, Krippenstein,
Riesneralm, Planneralm, Dachstein
West) ako aj najväčšie rakúske lyžiarske
strediská......
Návšteva malebných miest v okolí Vám určite spríjemní dovolenku. Či
už to bude svetoznámy Hallstatt, Bad
Ischl, Gmunden, Bad Aussee... alebo
soľné bane v Hallstatte alebo v Altaussee – kde sa na jazere natáčal aj posledný film agenta 007 - Jamesa Bonda, či aquaparky Narzissenbad alebo
Grimmingtherme, početné múzeá,
či adrenalínové atrakcie. Dovolenka
v rakúsku je naozaj aktívna a budete
odchádzať s mnohými nezabudnuteľnými zážitkami.

JAR SA POMALY BLÍŽI,
V  ŠORTKÁCH VYZERAJÚ
VYŠPORTOVANÉ STEHNÁ LEPŠIE!
S blížiacou sa jarou treba myslieť na to, že sa postupne zbavíme dlhých nohavíc
a odhalíme holé nohy. Po zime preto treba pri cvičení ešte viac popracovať na nohách.
ženy v snahe docieliť zmenšenie obvodu
stehien a zoštíhlenie nôh si mnohokrát
neuvedomujú, že sústavné „útočenie“ na
túto partiu môže priniesť opačný efekt.
Preto by tréning spodnej časti tela mal
byť adekvátne vyvážený aj zaťažením
vrchnej časti tela. K stehenným svalom
treba jednoducho pristupovať ako k ostatným partiám tela, samozrejme, s ohľadom na váš cieľ.

Stehná predstavujú komplex pozostávajúci z viacerých svalov, ktorých hlavnou
funkciou je ohýbať resp. vystierať dolnú
končatinu v kolene. Zároveň pomáhajú
pri unožovaní, zanožovaní, prednožovaní
a rotácii v bedrovom kĺbe. Silné a pružné stehenné svaly sú dôležité takmer
pri všetkých športoch, snáď s výnimkou
šachu

Kondičný tréning pri
rekreačnom športe
Výbušnosť, sila a vytrvalosť sú parametre, ktoré cieleným posilňovaním môžeme významne ovplyvniť. Aj pri takej bežnej aktivite, ako je beh, má posilňovanie
stehenných svalov svoje miesto. Zlepšuje koordináciu a ekonomiku pohybu.
Mnoho ľudí, ktorí sa rekreačne venujú
napr. lyžovaniu, bežkovaniu, cyklistike
či volejbalu, veľmi oceňuje prínos silovo
- kondičného tréningu, ktorý zahŕňa tréning stehenných svalov.
Následky nedokonalej prípravy
a zanedbaného cvičenia častokrát sprevádzajú zranenia kolien - v mnohých
10
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športoch jedno z najčastejších zranení.
Preto je posilňovanie stehenných svalov, ktoré plnia dôležitú úlohu pri stabilizácii kolenného kĺbu, veľmi dôležité.

Symetria tela
Ak berieme do úvahy vizuálnu stránku,
stehná majú obrovský podiel na celkovej symetrii postavy. Určite mnohí z vás
videli „borcov“ s extrémne rozvinutou
hornou časťou tela a „čínskymi paličkami“ namiesto nôh. Takáto asymetria
tela je naozaj komická. Na druhej strane,

K základným a najúčinnejším cvikom
na stehná určite patria klasické drepy
a výpady s ich rôznymi variantmi. Svoju
úlohu pri posilnení a rozvoji stehenného
svalstva majú aj izolované cviky na strojoch - kolenná flexia a extenzia. Častou
chybou pri tréningu stehien je nedostatočné zahriatie, teda rozcvičenie a zlá
technika cvikov – napríklad pri drepoch
je to prudké zrýchlenie smerom nadol
pri veľkom zaťažení. Vzhľadom na náročnosť tréningu stehenných svalov je
spájanie tréningu s inou partiou na zvážení.

Stehná používame stále
Každopádne na prvom mieste by mal
byť prioritne zdravotno - funkčný aspekt.
To znamená, že stehná, resp. celé nohy
sú pre nás životne dôležité pri všetkých
bežných činnostiach, keďže tvoria oporu
pre hornú časť tela a sú základom mobility. Preto by sme tréning nôh mali vnímať
aj ako prevenciu proti úrazom hlavne kolena a bedrového kĺbu.
René Riegel, tréner
Maximus Fitness&Gym
w w w. m a x i m u s g y m . s k

TIP NA VÝLET: KODAŇ, ROZPRÁVKOVÉ
MESTO PLNÉ ŠŤASTNÝCH ĽUDÍ
Umelecké, prekvapujúce a kozmopolitné mesto.
Taká je metropola Dánska.
Ak existuje slovo, ktoré Dánov vystihuje, je to výraz „hygge“. Útulný. Títo severania
investujú do vybavenia svojich domácností veľmi často, keďže pre počasie
v nich trávia veľa času a radi pozývajú priateľov a známych k sebe domov.
Dáni majú radi život
Tivoli Gardens pozná každý. Hovorí sa, že
neexistuje Dán, ktorý tento park založený v roku 1843 Georgom Carstensenom,
aspoň raz nenavštívil. Nájdete tu všetko,
od krásnych záhrad, kolotočov, reštaurácií ocenených Michelinskou hviezdou
až po divadlo. Všadeprítomná atmosféra
19. storočia vás dostane a stačí sa pozrieť
okolo seba. Toľko šťastných ľudí na jednom mieste nemôže byť náhoda.

miesto sa zmenilo a dnes je plné krásne
farebných domov s kaviarňami, reštauráciami a obchodmi. Ak tam budete, určite
si dobre prezrite dom na adrese Nyhavn
9. Je to najstarší dom na ulici, postavili ho
ešte v roku 1681. Tiež sa nezabudnite na
chvíľu zastaviť pri čísle 20. Žil a písal tam
slávny Hans Christian Andersen.

ra. Odvtedy je centrom umelcov a symbolom slobody v krajine.
Najznámejšie sladké pečivo v krajine nesie názov po hlavnom meste našich západných susedov. Wienerbrød
do krajiny priniesli počas štrajku miestnych pekárov niekedy okolo roku 1850
práve ich kolegovia z Viedne. Odvtedy
si pôvodnú receptúru cukrárne upravili, ale ten najlepší nájdete v cukrárni La
Glace.

Môžete ju milovať, alebo neznášať. Taká je Christiania, voľný štát, ktorý
v roku 1971 založila partia hipisákov na
území nevyužívaného vojenského tábo-

A na záver najnovší prírastok do profilu mesta – multifunkčná Royal Arena.
V nedávno dokončenej hale sa budú
konať májové majstrovstvá sveta v hokeji a dočasný domov v nej nájdu aj reprezentanti Slovenska. Dokonalý tip na
športovo-spoznávací výlet.

Nyhavn, ikona Kodane
Ulica alebo lemovanie celého kanálu kedysi rušného prístavu. Voľakedy špinavé

VSTUPENKY A ZÁJAZDY
NA MS V HOKEJI V DÁNSKU
Podporte našich hokejistov naživo v Kodani od 4. – 20. mája
S NAJVÄČŠOU A NAJSKÚSENEJŠOU HOKEJOVOU CK NA SLOVENSKU

www.hokejtour.sk | info@hokejtour.sk | 0903 402 464

Amerika

Pre niekoho nenávidená, pre iného milovaná. V čase totality
vízia demokracie a slobody, po revolúcií tak blízko a predsa
ďaleko. Problémom bolo dostať víza, letenky boli extrémne
drahé, a jazyková bariéra bola nočnou morou cestovania.

Nový svet
Kto tam ešte nebol a nevidel na vlastné oči
tie rozdiely oproti nám, starému kontinentu,
verí len rečiam alebo tým Hollywoodskym
filmom, ktoré nám servírujú televízie každý
večer. Chuť Ameriky si treba užiť na vlastnej koži. Tak som to rozhodnutie urobil aj
ja. Malý kufor, prepchatý ruksak na chrbte,
letenka kúpená deň pred odchodom, ESTA
vyplnená narýchlo za chodu po schodoch.
Zabudol som niečo? Nevadí. Ach ešte
zmeniť nejaké doláre na cestu. A už som na
letisku. Trinásť hodinový let z Viedne zbehne dosť rýchlo. Ešte že som si nezabudol
slúchadlá. Mobil sa nabíja, miesta na nové
fotky vyhradené a rýchlo, už aby sme pristáli. Z okna lietadla vidím, že sa už zotmelo, pilot hlási pristátie za pár minút. Ľudia
sa hrnú z lietadla ako keď v známych obchodných reťazcoch ohlásia akciu na maslo. Imigračné je bleskové, ťuk ťuk po panely
ako vstupná brána do slobodnej krajiny,
beriem si kufor a otvárajú sa predo mnou
automatické dvere letiska. Švác, facka od
tepla a vlhkosť vzduchu mi pripomína dať si
dole mikinu z klimatizovaného lietadla. Žltý
taxík, presne taký aký mal John Travolta ala
taxikár vo filme Pozri kto to hovorí. Rútime
sa mostami na Miami Beach. Krajina úplne
iná od tej našej. Bulharsko, Chorvátsko,
Cyprus, krajiny k nám tak
blízke,

ani jedna z toho mi nepripomína
obraz toho, čo som z okna taxíku
pozoroval.

Florida

Miami. Každý si predstaví pieskové
pláže ktoré snáď nemajú ani koniec. Biely rozpálený piesok ma núti
schladiť si nohy v oceáne. Plávam
a pozerám sa na panorámu mrakodrapov a začínam cítiť, že asi nie
som v Dubaji. Večerné Miami Beach
s neónovými farbami Art Deco budovami
tomu atmosféru ešte pridáva. Nákupy napĺňajú presne to čo som očakával. Značkové oblečenie, elektronika kde sa pozeráš
a ceny nebezpečne lákajú kúpiť si všetko
na čo pozriem. Až mi je z toho teplo. Plánujem ďalší deň. Vezmem si auto z požičovne,
keďže autobusy alebo vlaky asi nie sú veľmi populárne. O 4 hodiny sa už pozerám na
vstupnú bránu zábavného parku Universal
Studio Orlando. K tomu Vám radšej nič nenapíšem ako to, že už sa teším na ďalšiu
návštevu. Použitie najmodernejších technológii pracuje s ilúziou vášho tela a adrenalín stúpa každou ďalšou atrakciou.

Big Apple

Cesty ma zaviedli až po Veľké
jablko. Od stanice Jamaica to do
centra mám dosť ďaleko, pozorujem okom a ani sa mi tie budovy
nezdajú také veľké. O pár zastávok metrom vystupujem niekde
v centre dolného Manhattnu. Krk sa
mi zasekol v priamom uhle s očami
obdivujúcimi budovy, ktorých výška
snáď siaha po mraky. Už chápem význam slova mrakodrap. Myslím, že ani
nemá veľa driapať do mrakov.
O hodinu už bez batožiny
sa prechádzam
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po slávnej 5th Avenue. Ulice dlhé ako cesta
z Bratislavy do Žiliny, ústia v mieste zelene
zvanom Central Park. „Kúsok“ zelene medzi betónovým mestom popreplietanom
zápchami stovkami priam až tisíckami áut.
Pri soche Slobody na Elis Island si skúšam
predstaviť, akou dlhou a náročnou cestou
sem prisťahovalci museli vytrpieť a ako im
muselo odľahnúť, keď ich tá zelená pani zo
vztýčenou rukou vítala v ich novom domove, novej vlasti.
Ani celý časopis by nestačil na všetko,
čo je možné v tejto krajine amerického sna
vidieť a zažiť. Preto dnes, ako spolumajiteľ
a zakladateľ Cestovnej spoločnosti naFloridu.sk Vám s radosťou celú Ameriku ukážem. Od celoročne letnej destinácie Miami,
úžasného New Yorku, vzrušujúceho Las
Vegas, očarujúceho chodníka slávy v Los
Angeles po väzenie Alcatraz v San Franciscu, zažijete len s nami, s našimi slovenskými sprievodcami, minibusmi a ubytovaniami v hoteloch s vyšším štandardom a to
všetko bez nutnosti jazykových znalostí pre
všetky vekové kategórie Vám poskytneme s úsmevom na tvári počas celého roka
s výbornou cenou poskytneme len my.
Tak už neuvažujte kam na dovolenku
tento rok. Za 9 alebo 12 dní Vám ukážeme
to naj zo Spojených Štátov Amerických.
www.nafloridu.sk • info@nafloridu.sk
tel.0944 028 084.

„Dokonalosť sa dosahuje maličkosťami,
ale dokonalosť nie je maličkosť“
Michelangelo Buonarotti
Určite sa Vám už stalo, že ste niekde prišli a to miesto vás akoby
vtiahlo do svojej náruče. Zatúžili ste tam zostať čo najdlhšie.
Bola to akási príjemná atmosféra, ktorá sa vám spájala so
zážitkom na dovolenke, alebo v luxusnom obchode, kde ste
si kúpili prvý šperk, možno ste sa preniesli v čase do malej
kaviarne, kde ste diskutovali ako študenti. Na každého z nás
vplýva určitý priestor inak. Všetci však máme jedno spoločné,
Radi sa cítime príjemne. A ak je tam
„pekne“, určite sa vrátime.
Táto jedinečná ľudská vlastnosť,
ktorá naviaže spomienky na podvedomie, je jedným z prvkov, ktorými sa
riadia všetci tí, ktorí nielen túžia po novej klientele, ale predovšetkým si chcú
svojich zákazníkov, zamestnancov a prívržencov udržať. Spríjemňovať prostredie nie je len o dizajne, dokonalých
službách a etikete. Podvedomé vnemy
hrajú nemenej dôležitú úlohu.
O tom, ako sa tvorí atmosféra, sme
sa porozprávali s riaditeľom firmy Store Media, ktorá sa dlhé roky zaoberá
zmyslovým marketingom, pánom Henrichom Sikelom.

Vaša kariéra začínala
v rádiách, dá sa povedať, že
ste fajnšmeker na hudbu. Preto
ponúkate Vašim zákazníkom
primeranejšie riešenia, akými sú
každodenné produkcie rádií...
Pri dnešnej širokej ponuke terestriálnych
aj internetových rádií sa samozrejme dá
nájsť akákoľvek ponuka do obchodného priestoru. My však ponúkame niečo
naviac. Diskutujeme so svojim zákazníkom a vyberáme pre neho najvhodnejší formát, ktorý zapadá do celkovej
stratégie jeho spoločnosti. Okrem toho
vieme hudobný formát počas dňa meniť. Máme napríklad hotelového klienta,
ktorý počas zimnej sezóny potrebuje cez
deň taký hudobný formát, aby sa v ňom
zákazníci cítili ako v „Aprés ski“ bare. Ale

večer chce mať atmosféru príjemného
jazzového klubu. Toto vieme urobiť bez
akéhokoľvek zásahu klienta. Zároveň dávame klientom, ktorí majú viac pobočiek
istotu, že hudobný výber „neovplyvní“
ich zamestnanec vo vzdialenej pobočke
bez súhlasu majiteľa.

Môžete zmierniť nepríjemný
pocit z prostredia?

Je známe, že okrem príjemnej
hudby je dôležitá aj vôňa. Je
to najdlhšie zapamätateľný
vnem priamo pôsobiaci na
emočné centrum. Pri jej výbere
ovplyvňujete zákazníka, alebo
necháte výber na ňom?
Tak, ako pri výbere hudby, aj pri výbere
vône so zákazníkmi diskutujeme a pomáhame nájsť riešenia. Mali sme, napríklad nájsť arómu pre autosalón. Požiadavka bola, aby evokoval lákavú vôňu
kože, ktorá bola typická pre danú automobilovú značku. Vysvetlili sme klientovi, že ak jeho zákazník po vstupe do
autosalónu zacíti vôňu typickú pre jeho
auto, za niekoľko minút si na ňu zvykne
a po sadnutí do auta ju už necíti. Tak sa
pripraví o skvelú emóciu, ktorá sa má
spájať s pocitom kúpy nového auta. Vybrali sme kontrastnú vôňu k vôni jeho
auta a klient i jeho zákazníci sú spokojní.

Vieme ho upraviť. V prípade potreby aj
potlačiť nepríjemné pachy. Využíva sa
to vo fajčiarskych prostrediach, ale napríklad aj v prostredí, kde je veľký pohyb
rôznych ľudí na malom území. Napríklad
na čerpacej stanici. Raz som takto vošiel
na jednu diaľničnú čerpaciu stanicu
a kvôli nepríjemným pachom som musel
odísť bez pôvodne plánovaného nákupu
diaľničnej známky. Prítomnosť veľkého
množstva ľudí, cestujúcich dlho autobusmi, či na kamiónoch, spôsobila taký
mix pachov, že sa v tom prostredí nedalo
vydržať. Keby na tejto prevádzke použili
príjemnú arómu kávy, či pečiva, prekryla
by nepríjemné pachy a priestor by pôsobil omnoho priateľskejším dojmom.

Nestačí , keď je tam pečivo
a káva na pulte?
Zväčša nie, zákazníkom to nepríde, ale
túto vôňu dodávame do mnohých kaviarní. Vytvára skvelú atmosféru a v neposlednom rade zvyšuje atraktivitu, návštevnosť a tým aj obrat.
Ďakujem za rozhovor
Sylvia Klein
ROZHOVOR

cafe news
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Som hrdým
darcom plazmy!
Zachraňujte životy darovaním plazmy.

www.europlasma.at
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Prečo darovať plazmu?
Z ľudskej krvnej plazmy sa vyrábajú lieky, ktoré dokážu
zachrániť život. Pomôžete tak tisícom ľudí, ktorí sú
na ne odkázaní po celý svoj život. Plazma sa bežne
využíva aj v urgentnej medicíne a pri operáciách.

DARCOVSKÉ CENTRUM

HAINBURG
Landstraße 155

A. D. DONAU

TEL. +43 (0) 2165 / 52 024
Tu pozdĺžne oddeliť

Pri 1. darovaní dostanete po predložení tohto kupónu
okrem náhrady nákladov aj

+

BONUS€ 25,Tento kupón platí iba pre prvé darovanie a Europlasma
ho prepláca do 31.12.2018. Súdna žaloba nie je možná.

v hotovosti

Doprajte si májový relax...

UŽ OD 139 €

DOSPELÁ OSOBA / 2 NOCI

Májový víkend
s robotmi
Zažite interaktívnu výstavu robotov
Národného centra robotiky
Pobyty od 27. 04. do 01. 05. 2018

www.wellnesspatince.sk
/WellnessHotelPatince

ROZHOVOR

cafe news
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KONGRESOVÝ BUSINESS HOTEL

ASTRUM LAUS V LEVICIACH
Moderný Business hotel a kongresové centrum v Tekovskom regióne s dobrou
dostupnosťou zo všetkých kútov Slovenska a len 90 minút od Bratislavy. Vďaka svojej
polohe a širokej variabilite poskytovaných služieb je ideálnym miestom nielen pre
kongresové a medzinárodné podujatia, ale vďaka osobnému prístupu personálu je
zárukou spokojnosti hostí aj pri rodinných oslavách a víkendových pobytoch.
Business Hotel ASTRUM Laus**** bol
pre širokú verejnosť otvorený v októbri
2010 priamo v centre mesta Levice.
Hotelovo-kongresové centrum ponúka
okrem ubytovania aj reštauráciu, kaviareň, lobby bar, wellness, fitness centrum a podzemnú garáž. Architektom sa
podarilo skĺbiť moderné materiály, kov,
sklo, kameň a betón s teplým drevom.
Výsledkom je pocit luxusu, ale nie toho
povrchného a okázalého.
Najnovšie technológie, ústretový prístup personálu vytvárajú skvelé
miesto pre relax i plnenie pracovných
povinností v krásnom prostredí centra
Tekova.
Hotel vyniká kongresovými priestormi, ktoré patria svojou kapacitou medzi
najväčšie v regióne.

400
miest

6

miestností

544
m2
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Ubytovať sa môžete v štandardných
izbách, na výber sú aj malé či veľké
apartmány a 2 bezbariérové izby pre
imobilných hostí. Všetky izby sú klimatizované a moderné vybavené. Hotel
ponúka 68 izieb, čo predstavuje 136
pevných lôžok, resp. 164 lôžok vrátane
prísteliek.

2+2

špeciál izby

12

apartmánov

52

izieb štandard
Variabilita je zabezpečená rôznorodosťou priestorov a posuvnými zvukotesnými stenami s kapacitou až 400
osôb.
Samozrejmosťou je kompletné moderné technické vybavenie konferenčných miestností.
Priestory sú vhodné aj pre spoločenské akcie a rodinné oslavy a svadby.
Inšpirujte sa na našej tematickej stránke
www.svadbavleviciach.sk

Reštaurácia hotela s kapacitou 70
osôb je prepojená s 2 kongresovými
sálami a preskleným salónikom. O zážitkovú gastronómiu pripravenú modernou technológiou sa postará tím kuchárov pod vedením skúseného šéfkuchára
Ladislava Zajaca.
Viac informácii, fotiek a kontaktné
údaje a nájdete na stránke:
h t t p : // w w w . a s t r u m l a u s . s k /

TOYOTA
SELECTION

VŽDY
LEPŠIA CESTA

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

TO JE TOYOTA

www.autogrand.sk

www.toyota-bratislava.sk

0901 711 780

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

opravy všetkých
typov vozidiel
elektrikárske,klampiarske
a mechanické práce

geometria
pneuservis
opravy klímy

CarexBratislava s.r.o., Harmincova 1/B
84102 Bratislava
Pondelok - piatok: 7.00 hod. -16.00 hod.
tel.:02/64288784 l mob.:+421 903 755 839
e-mail:carex@carex.sk l web: www.carexba.sk

Výkup drahých koVoV

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

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

POLARIS

Energia, ktorá omladzuje a lieči
Už dávno bolo preukázané, že ľudské bytosti sú elektromagnetické povahy.
Rôzne diagnostické postupy klasickej medicíny sú založené na meraní
elektromagnetických parametrov (EKG, EEG, EMG, magnetická rezonancia
atď.), to znamená na posúdenie stupňa fyzického zdravia alebo funkcie
jednotlivých orgánov. Po stanovení diagnózy však nenasleduje vhodný spôsob
liečby, ordinujú sa rôzne farmaká, ktorých účinnosť je diskutabilná a užívanie
často prináša mnoho vedľajších účinkov. Je oprávnené prehlásiť niektoré
choroby za nevyliečiteľné a pacienta odkázať na celoživotnú závislosť na
drogách, keď vieme, že rovnaká choroba bola v minulosti s úspechom liečená?
„Je fascinujúce, aké ohromujúce výsledky
dosiahli dr. Georges Lakhovski a Nikola Tesla pri použití vysokofrekvenčných oscilátorov
a vortexov (vírivé pole) u veľkého počtu pacientov s rôznymi zdravotnými problémami“,
hovorí doktor Dino Tomić.
Obrázky 1, 2 a 3, získané v štyridsiatich rokoch 20. storočia, hovoria samy za seba. Na
obrázku 3 si všimnite, že z tváre nielen zmizol kožný defekt, ale zároveň zjemnili vrásky,
pokožka sa vypla a vlasy sú dokonca hustejšie.
Pacient bol teda vyliečený, ale zároveň významne a viditeľne „omladol“. Keď bolo toto
možné pred viac než polstoročím, čo ešte len
dnes?

PRÁCE S VIBRAČNÝMI ZARIADENIAMI
MUDr. Dino Tomić a jeho kolegovia z radov lekárov a inžinierov sa pokúsili skonštruovať prístroje a zariadenia, ktoré sa skôr používali: „V prvom rade sme z múzea Nikoly Tesly
v Belehrade a z rôznych kútov sveta získali originálne plány, všetko, čo bolo k dispozícii. Závery, ku ktorým sme dospeli, boli fascinujúce.
Niektoré problémy – ako bolesť pohybového
aparátu (bolesti chrbtice, kĺbov) u pacientov,
ktorí po dlhé roky trpeli bolesťami napriek
všetkým tradičným liečebným procedúram –
sme vyriešili za pomerne krátku dobu, stačilo
len niekoľko ošetrení. Vynikajúcich výsledkov bolo dosiahnutých u rodov ďalších zdravotných problémov, napríklad hypotyreózy
(Hashimoto), a mnohých ďalších chorôb. Zo
všetkých metód na nás urobil najväčší dojem
POLARIS disk. Ide o malé zariadenie, ktoré
bez napájania dosahuje obdivuhodné účinky“.
Ako gynekológ dosiahol MUDr. Tomić v
rámci klasickej medicíny rýchlu hranicu, za

MUDr.
DINO TOMIĆ
gynekológ
a pôrodník
Už viac než dvadsať rokov skúma rôzne
liečebné metódy, ktoré nepatria do
klasickej medicíny. Zaoberá sa kvantovou
a biorezonačnou medicínou, homeopatií,
akupunktúrou a energetickými tehnikami.

1

2

3

ktorou už nebol schopný pacientkám pomôcť.
Rovnaký problém riešia aj lekári iných špecializácií.
„To ma prinútilo hľadať nové spôsoby liečby a začal som študovať kvantovú medicínu,
akupunktúru, homeopatiu, reflexnú terapiu,
energetické metódy, ako je prepájaní, reiki a
niektoré z novších technológií vedomia“, hovorí MUDr. Tomić. „Pracoval som s najmodernejšími diagnostickými a terapeutickými
prostriedkami, ale nič na mňa neurobilo taký
dojem ako POLARIS. S ním sa každý človek
stáva najmocnejším liečiteľom“.
Napríklad o štítnej žľaze sa vie, že je „dirigentom“ organizmu. Jej hypofunkcia (Hashimotovo choroba) oslabuje vitálne orgány,
prejaví sa rad závažných, autoimunitných
ochorení a dochádza k rýchlemu starnutiu organizmu. Liečba štítnej žľazy trvá len 5 až 10
minút denne a výrazne zlepšenie sa objaví v
pomerne krátkej dobe.
„Svojím pacientkám som doporučil POLARIS ako jednoduchú terapiu na vyliečenie
banálnych vaginálnych infekcií, ale vážnych
problémov. Polaris vrátil do normálu hormonálnu nerovnováhu, dokonca revitalizoval
vaječníky. Pomohol i pri častých infekciách
močového mechúra alebo otravných hemoroidoch. Muži si ním podporili činnosť prostaty,
zlepšili libido a tím i sexuálny život. Niektorí
pacienti si POLARIS prikladali na tvár, aby
im pomohol uvoľniť upchaté dutiny. Zoznamu skúseností je dlhý, ale možno povedať,

Objednajte si svoj výrobok na
adrese:
www.polarisdisk.sk
e-mail: info@polarisdisk.sk
tel.: 0944 77 26 99
tel.: +421 944 77 26 99
Cena: 39,99 €

Zdravie
na darček
že neexistuje žiadna časť organizmu, na ktorú POLARIS nepôsobí pozitívne,“ približuje
svoje skúsenosti doktor Tomić. „Pri použití
POLARIS disku sa bez výnimky dostaví v niektorej časti tela zvláštny pocit, ktorý sa prejaví
ako zosilnenie bolesti, pálenie, napätie, tlak
a pod. To naznačuje, že v tom mieste je porucha a telo sa aktivovalo k samovyliečeniu.
Tieto pocity budú každým dňom slabnúť. Až
sa zdravotný problém vyrieši a organizmus sa
zbaví toxínov, celkom zmizne,“ dodáva.
Zariadenie POLARIS disk nevydáva žiadne žiarenie, len viacnásobne zvyšuje prietok
vitálnej energie (bioenergie) v tele. Náš organizmus má k dispozícii všetky mechanizmy
samoliečby a všetky prírodné prostriedky,
ktoré fungujú neobmedzene a nemožno sa
nimi predávkovať.
Nedávno sme sa rozhodli distribuovať zariadenie za veľmi prijateľnú cenu, aby bolo
dostupné pre všetkých. POLARIS možno
používať neobmedzene, jeho životnosť je
neohraničená a nevyžaduje údržbu (ako napríklad kryštály). Môžu ho používať všetci
členovia domácnosti, vrátane domácich maznáčikov. 

POLARIS možno aplikovať

Všetkých typoch bolesti, gynekologických
a urologických problémoch, bolestiach
chrbtice a kĺbov, obezite, narušenom
libidu a potencii, sterilite, hemoroidoch,
zápche a problémoch so stravou, pľúcnych
a srdcových problémoch, problémami so
štítnou žľazou, bolesťami hlavy, dutín,
nespavosti a zlej nálade ...
Kebyže ste položili na POLARIS pohár
s vodou, za 30 minút získate najmocnejší
liečivý nápoj.
Navyše disk dokáže miestnosť, v ktorej
sa nachádzate, očistiť od škodlivého
elektromagnetického žiarenia, a dokonca
od negatívnych energií iných ľudí.

POLARIS
Zdravie
na darček

Skúsenosť nad zlato

B

OHATSTVO, ako hovoria, sa nemeria hmotnými statkami, ale počtom
priateľov, ktorích ste v živote získali. To, čo nás najviac poteší, je práve ten
veľký počet priateľov, ktorých sme získali,
snažiac sa ľuďom čo najviac pomôcť. Musíme zdôrazniť, že skúsenosti a svedectvá
užívateľov POLARIS disku, o zlepšení
ich zdravotného stavu, ktoré nám denne
prichádzajú, majú nedoceniteľný význam
pre nás všetkých. Ešte viac nás potešia
pozvania ľudí, aby sme prišli a sami sa
presvedčili o tom aké výsledky dosiahli
použitím POLARISU. Pozvanie, ktoré
nám pred niekoľkými mesiacmi zaslala
pani Virag Julianna z Nagyrédy (Maďarsko), sme nemohli odmietnúť. Vzhľadom
na to, že už dlhšiu dobu v tomto meste
existuje veľká skupina používateľov POLARISU, vyjadrili túžbu osobne spoznať
Dr. Tomiča a s ním sa podeliť o svoje skúsenosti.
Dr. Tomič veľmi rád vyhovel pozvaniu, a skutočne sme zažili skvelé chvíle
kamarátenia sa s nimi, zaznamenali sme
ich početné skúseností, z ktorých tu uverejňujeme niektoré z nich.
– “Som zubným lekárom. Keď pracujem, stále chcem aby všetko dopadlo čo
najlepšie, vždy som mala zvýšený krvný
tlak kvôli stresu. Mám dva disky a náhodou mi zostali vo vrecku zopár dní. Po
nejakej dobe som cítila, že som pokojnejšia a že môj krvný tlak je normálny”. (Dr
LA)
– “Moja matka má choré srdce a berie deväť druhov liekov. Po mesiaci používania disku, pri kontrolnom vyšetrení
srdca, kardiológ nemohol uveriť svojim
vlastným očiam, pretože sa krvný obeh
znormalizoval. Okrem toho zmizli príznaky škrtenia, ktoré mávala. Predtým

sa nemohla dostať ani na ulicu. Môj otec
tiež použil disk a zmizli mu hemoroidy”.
(M.T.)
– “Som profesorka. Na zasadnutí v
škole, tvár sa mi zapálila ako keby mi odreli kožu (prvadepodobne je na príčine
krém na tvár, ktorý som si naniesla ráno),
koža bola úplne červená. Snažila som sa
znížiť nepríjemný pocit vlhkou vreckovkou. Vidiac moje trápenie, kolegovia mi
ponúkli dva disky, aby som si ich priložila
na tvár. S nedôverou som si ich priložila.
Do konca zasadnutia som sa cítila oveľa
lepšie a už na druhý deň všetko zmizlo”.
(C.S.)
– “Pracovala som na záhrade, a v takej miere som zaťažila chrbtové svaly a
chrbticu, že som sa nakoniec nedokázala
vzpriamiť. Cítila som silnú bolesť v chrbte a už chceli zavolať sanitku. Priateľ mi
ponúkol, aby som si priložila disk na bolestivé miesto. Ak by sa to nestalo mne,
neverila by som. Bolesť zmizla, podarilo
sa mi vzpriamiť sa a dokonca, som ešte
trochu aj pokračovala v práci. (K.T.)
– “Skorej som často mávala závraty.
Chvíľami ich nebolo a teraz, akonáhle
som pocítila rovnaké príznaky, položila
som si disk na vrch hlavy, na čelo a späť
na krk na 10 minút. Závraty zmizli. Raz
večer som si neskoro v noci dala hojnú
večeru, a na jej konci som mimochodom,
ako dezert zjedla čokoládovú dosku. Keď
som si ľahla, vrtela som sa v posteli. Po-

Špecifická aplikácia
Polarisu pri:
 všetkych typoch bolestí,
 gynekologických a urologických
 problémoch,
 bolestivej chrbtici a kĺboch,
 obezite,
 oslabenom libide a potencii, sterilite,
 hemoroidoch,
 obstipácii a problémoch s črevami,
 pľúcnych a srdcových problémoch,
 problémoch so štítnou žľazou a sínusmi,
 bolestiach hlavy,
 nespavosti a zlej nálade...
ložila som si disk na žalúdok a akýkoľvek
zlý pocit zmizol o 20 minút”. (H. A.)
– “Tesne pred odchodom na dovolenku, môj švagor dostal ovčie kiahne. Mysleli sme si, že nepôjdeme k moru, aj keď
dovolenka už bola zaplatená. Dal som
mu svoj disk. Liečba mu pomohla v takej
miere, že sme predsa odcestovali o pár
dní neskôr”. (H.S.)
- “Moja matka mala neustálu bolesť v
kolenách. Dal som jej svoj disk, ale ona
ho spočiatku používala s nedôverou. Veľmi rýchlo zmenila postoj tak, že od chvíle
ako používa POLARIS neberie lieky proti bolesti”. (CT)
* To je len malá časť toho, čo sme počuli v ten deň. Rozišli sme sa s nádejou,
že sa znova stretneme, vedomí, že sme
skutočne bohatší o nové priateľstvá, ktoré
pretrvávajú dodnes.
Vydané v časopise
Természetgyógyász
– Maďarsko, február 2018.

O autorovi:
Dr. Dino Tomić,
špec. ginekológie a pôrodníctva
Už viac ako 20 rokov skúmal iné liečebné postupy mimo
hraníc klasickej medicíny: kvantová a biorezonančná
medicína, homeopatia, akupunktúra a energetické techniky.

Objednať na: Tel: 0944772699
Cena: 39,99

e-mail: info@polarisdisk.sk
Web: www.polarisdisk.sk

NEBUĎ SARDINKA!

SLOBODU PRE NOHY!
200 000 nervových zakončení, 26 kostí,
viac ako 100 svalov, šliach – ľudské chodidlo
je majstrovským dielom prírody a je vytvorené k dokonalému pohybu, ktoré nepotrebuje
pseudotlmiče a silnú neforemnú podrážku,
aby správne fungovalo. Napriek tomu ho
denne cpeme do „konzervy” s úzkymi špičkami, ktoré stláčajú naše prsty, takže chodidlá sa v mene módy menia na sardinky
v plechovke.
Najzdravší spôsob pohybu je naboso!
Novým trendom vo svete sú takzvané barefoot (bosé) topánky. Vďaka ich ultratenkej
podrážke navodzujú pocit chôdze naboso
a umožňujú tak dokonale cítiť povrch, po
ktorom chodíte. Zároveň zlepšujú celkové
držanie tela. Topánky sú také pohodlné, flexibilné a ľahké, že pôsobia skôr ako druhá
koža, ktorá neobmedzuje prirodzenú funkciu
chodidiel a ich pohyb. Pritom ide len o návrat
ku koreňom prirodzeného a zdravého pohy-

FASHIONET

HOLDING S.R.O.

bu – v súlade s tým, čo kedysi navrhla sama
príroda. Podrážka väčšiny modelov topánok
je tenká len 3 mm, tie najhrubšie majú 7 mm.
Sklon podrážky medzi špičkou a pätou je
vo všetkých modeloch nulový, rovnako ako
podpora klenby nohy, ktorá v barefoot topánkach úplne chýba.
Svaly chodidla sú preto nútené prirodzene pracovať a silnieť. Topánky majú ďalej rozšírenú špičku v anatomickom tvare chodidiel,
čím zaručujú prirodzený postoj a maximálnu
voľnosť prstov. Topánky netlačia a nezvierajú
prsty chodidiel k sebe, ako je to u klasických
„moderných” špicatých topánok.

HLAVNÉ VÝHODY BAREFOOT
(BOSÝCH) TOPÁNOK:
 Špička topánky v anatomickom tvare
chodidla - pre slobodný pohyb prstov
 Oderuvzdorná podrážka tenká 3mm - pre
autentické vnímanie povrchu
 Nulový sklon podrážky - pre prirodzený
postoj
 Nulová podpora nožnej klenby - pre prirodzenú funkciu nožnej klenby
 Maximálna flexibilita – pre zdravý a neobmedzený pohyb
Stačí sa raz prejsť v barefoot (bosých) topánkach a ku klasickým sa už nevrátite.
Príďte sa presvedčiť do novootvorenej
predajne VIVOBAREFOOT na Záhradníckej
ul. 43 v Bratislave alebo do predajne BAREFOOT na Záhradníckej ulici 95, kde sú zastúpené ďalšie značky ako napr. ZAQQ, XERO
SHOES, AHINSA, SKINNERS, LUNASANDALS a iné.
Viac na www.barefoot.sk
email info@barefoot.sk tel. 0905 515 414

Adresa: Jašíkova 276/22, 821 04 Bratislava

Zatvárate každý deň Vaše chodidlá do úzkych neforemných topánok bez možnosti ich
prirodzeného pohybu?

•
•
•
•
•
•

ubytovanie v Kúpeľnom hoteli MINERÁL
plná penzia (bufetové raňajky, obed a
večera ako výber z menu, šalátový bufet)
priemerne 3 liečebné procedúry na
ošetrovací deň (ošetrovacie dni sú
pondelok až sobota)
povinná lekárska konzultácia
denné využitie vírivého relaxačného
bazéna Wellnea (celoročne)
denné využitie vonkajšieho bazéna Rubín
(počas prevádzky)

tnejší hotel
for

VIE
ZDRA FORT
M
A KO
c
cia
v Dudin

h

Liečebný pobyt MEDICAL GOLD

Liečebné domy RUBÍN, SMARAGD
Kúpeľný hotel MINERÁL

Najk
om

VYSKÚŠAJTE LIEČEBNÝ POBYT
V KLIMATIZOVANOM KÚPEĽNOM
HOTELI V DUDINCIACH

od 56 EUR
os./noc
v 2- lôžkovej izbe

Pri online objednávke získate 5 % zľavu!

REZERVÁCIE:
+421 45 550 4444, 3333, rezervacie@kupeledudince.sk
www.kupeledudince.sk

BULHARSKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM CHRISTA BOTEVA
PRIJÍMA V ŠK.R. 2018/2019 ŽIAKOV DO PRVEJ TRIEDY ZÁKLADNEJ ŠKOLY
PONÚKAME:
• individuálny prístup v málopočetných triedach • výučba troch jazykov naraz – bulharský,
slovenský a anglický • celé štúdium a družina sú bezplatné
• zápis detí do všetkých ročníkov je možný počas celého školského roka
NIE JE POTREBNÉ, ABY VAŠE DIEŤA VEDELO PO BULHARSKY. MY HO NAUČÍME!
bsu-bratislava.com (00421-2) 6353-0002
bsu@bsu-bratislava.com

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:
Študijný program (4-ročný)
2411 K mechanik nastavovač/ka
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a
zariadení

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

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

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

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

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

FASHION SHOW

11.máj | Bratislava
VSTUPENKY NA:

-40%

308x220cm

U118

1.740,  €

celokoža DENVER 1,3-1,5mm hrubá

1.188, €

luxusná látka
V akcii 11 elementov

www.eurosofa.sk

3sed+2sed

Z294

JARNÉ
AKCIE

1.490, €

celokoža DENVER 1,3-1,5mm hrubá

980, €

luxusná látka
V akcii 6 elementov

-35%
167x347x216cm

U239

2.630, €

celokoža DENVER 1,3-1,5mm hrubá

1.760, €

luxusná látka
V akcii 12 elementov

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

