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AKÉ NECHTY SI 
ZVOLIŤ? 
Pastelové farby sú IN!
Krásne a upravené nechty vždy dokážu urobiť dobrý 
dojem, a tak je starostlivosť o ne mimoriadne dôležitá. 

Aký nechtový dizajn je 
v súčasnosti v móde?

„V súčasnosti sa preferujú letné 
štýly, akými sú rôzne kombinácie 
ružových a pastelových farieb. Veľmi 
obľúbené sú pestré farby a ozdoby.“

Akú metódu používate, aby 
pôvodné nechty ostali čo 
najmenej poškodené?

„Používame kvalitné gély, ktoré dovážame 
z Ameriky. Okrem nich si dokážeme 
vyrobiť aj vlastné prípravky, ktoré sú 
k nechtom mimoriadne šetrné. Dôležitá 
je aj skutočnosť, že disponujeme 
vyškoleným a profesionálnym personálom 
s dlhoročnou praxou. Ak ku nám nastúpi 
nový zamestnanec, resp. zamestnankyňa, 
čaká ich približne ročné zaúčanie.“

Za aký čas dokážete 
upraviť nechty?

„Samozrejme, čas úpravy nechtov závisí 
od konkrétnych požiadaviek zákazníčok, 
avšak treba počítať s minimálne 
hodinou práce. Pri optimálnych 
podmienkach môže byť takýto 
zákrok aj o dvadsať minút kratší.“

Aké ďalšie služby ponúkate 
v oblasti starostlivosti 
o nechty?

„Prioritne sa zameriavame na 
gélové modelovanie nechtov, ale 
venujeme sa aj dámskej a pánskej 
manikúre, japonskej manikúre, 
extrémne poškodeným nechtom, 
taktiež robíme zábaly, masáže 
kĺbov na rukách a pod.“

Krásne ruky a nechty budú v okamihu skutočnosťou s profesionálnymi  nechto-
vými dizajnérkami a manikérkami v tíme  NAIL BAR Avion Shopping Park  v  Bra-
tislave. Naše manikérky urobia všetko pre to, aby vaše ruky vyzerali boli okúzľujú-
ce. Zárukou spokojnosti je značka nechtovej kozmetiky O.P.I., ktorú NAIL BAR pri 
svojej práci používa. O.P.I. je celosvetovou špičkou v oblasti nechtovej kozmetiky 
k starostli vosti o pokožku rúk a nechtov. Značka O.P.I. je rovnako známa najmä úžas-
nými lakmi na nechty, ktoré dostanú každú ženu v okamihu, ako ich prvý raz vy-
skúša. Dajte vašim nechtom to, čo si zaslúžia, doprajte im najlepšiu starostlivosť.

Veríme, že s našimi službami budete spokojní a tešíme sa na Vašu návštevu.

PREČO VYUŽIŤ SLUŽBY NECHTOVÉHO ŠTÚDIA NAIL BAR?

• Služby ponúkame aj  BEZ OBJEDNANIA NA POČKANIE, čím šetríme Váš čas. 
• Profesionálne odvedená práca na základe dlhodobých 

skúseností a profesijných školení. 
• Používame značkový materiál s dlhoročnou tradíciou. 
• Individuálny prístup. 
• Kvalifikované poradenstvo zdarma. 
• Nízke ceny v porovnaní s kvalitou práce a materiálu. 
• Príjemné prostredie, dobrá dostupnosť a možnosť parkovania. 
• Zaujímavé akcie a zľavy.

Ď a k u j e m e  z a  r o z h o v o r  m a j i t e ľ k e 
M a r i a n n a  D u o n g  T h i

A V I O N  S H O P P I N G  P A R K 
I v a n s k á  1 6 ,  B R A T I S L A V A  •  w w w . n a i l b a r . s k



Rodinný Hotel Solisko**** sa nachádza v najvyššie 
položenej horskej osade Štrbské Pleso,

priamo na brehu Štrbského plesa, v nadmorskej výške 1351m.

Hotel Solisko**** je ideálne miesto pre oddych celej rodiny,

súčasťou hotela je detský kútik s pravidelnými 
animáciami pre deti, vonkajšie detské ihrisko v bezpečnej 

zóne priamo na brehu Štrbského plesa,

hotel ponúka miesto na relax v lone prírody, nie 
len pre rodiny s deťmi ale pre všetkých,

čo si chcú oddýchnuť v tichu a ďaleko od ruchu mesta.

hotel SOLISKO**** Vaše miesto vo Vysokých Tatrách!

Pri jazere 4046/1, Štrbské Pleso, www.hotelsolisko.sk, mail: rezervacie@hotelsolisko.sk, tel: +421 52 4262800

Editoriál
Napriek tomu, že práve prežívame lenivé – dovolenkové – dní, keď si 

vedome narúšame zažité rodinné a pracovné rituály, určite aj vy najviac 

pookrejete, keď sa v príjemnom pološere obľúbenej kaviarne stretnete 

s priateľmi a nad šálkou dobrej kávy preberiete udalosti posledných dní. 

Tie, ktoré len tak „išli okolo vás“, ale i tie ktoré sa vás bytostne dotkli. 

Mňa pri takej nedávnej rekapitulácii príbehov posledných dní upútal 

jeden zážitok, ktorý som si sformulovala pre seba do poučenia, citátu:  

Robme ľuďom okolo seba radosť, aby sme ju vedeli naplno prežívať aj 

v sebe. Nie, nie sú to ktovieako slávne slová, je to len moje uvedomenie 

si toho, prečo máme stále nutkanie byť ústretoví,  robiť správne vecí pre 

iných a ako to dokáže nás samých nabiť pozitívnou energiou. 

Nedávno som spolu s tromi priateľmi navštívila vo Vysokých Tatrách 

náš najvyššie položený  hotel – Sliezsky dom. Bol to darček k narode-

ninám pre priateľa, ktorý, žiaľ, s  aktívnym chodením a  športovaním už 

veľa vody nenamúti. Jeho vernými priateľkami sa stali barly a možno čo 

nevidieť sa bude musieť spriateliť aj s invalidným vozíkom. Vyviezli sme 

sa z Tatranskej Polianky do hotela ako páni – hotelovou dopravou. Dlho 

sme sa kochali Velickým plesom, vodopádmi, majestátnymi skaliskami 

a  užívali si milú pozornosť personálu reštaurácie. Venovali sa nám na-

priek tomu, že v reštaurácii bolo veľmi veľa skutočných aktívnych turistov.

 Príroda nám v ten letný deň dopriala slnečné, daždivé i snehové vý-

hľady. Neskutočné! Z ležadiel v oddychovej miestnosti hotelového we-

llnessu sa pred nami menili nádherné obrazy ako na veľkom filmovom 

platne. Sprevádzali ich len obdivné komentára nášho priateľa – oslá-

venca. Dojatý hovoril, že už nedúfal, že ešte bude mať príležitosť vidieť 

túto tatranskú nádheru. A mne bolo dobre na duši, že som taký výlet pre 

priateľa vyhútala a zorganizovala. Akoby som aj ja sama od jeho radosti 

a  nadšenia podrástla, dostala krídla. Poviete si aká smiešna banalita... 

Ubezpečujem vás, že pre zúčastnených to boli povznášajúce okamihy, 

vzácnejšie než akýkoľvek drahý narodeninový dar. 

Podarilo sa aj vám, pripraviť podobnú radosť vaším blízkym a tým 

pohladiť aj svoju dušu?  Poteší nás, ak nám o tom napíšete. 

 M a r t i n a  G a l á t o v á
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V PANENSKEJ PRÍRODE 
VÝCHODNÉHO TIROLSKA
Ak uprednostňujete aktívnu dovolenku v horách, ak si na horských chodníkoch či 
cyklotúrach dokážete najlepšie vyčistiť hlavu i dušu od mestského smogu a zhonu, 
potom vám náš tip na pobyt v rakúskom horskom hoteli Gradonna iste príde vhod. 

Oblasť Východného Tirolska aj samotný 
komplex Gradonna Mountain Chalets & 
Hotel**** (1 400 m n. m.) spolu so zná-
mym lyžiarskym strediskom Großglock-
ner Kals-Matrei sú pre lyžujúcich našin-
cov dobre známe. Hotel sa nachádza 
na úpätí vrchu Großglockner neďaleko 
od hraníc s  Talianskom. Dostali sme sa 
k  nemu z  Bratislavy po necelých sied-
mych hodinách jazdy autom po diaľnici, 
z  ktorej sme odbočili smerom na hor-
skú dednku Kals am Großglockner, nad 
ktorou sa vypína v zajatí lesov moderný 
horský hotel. Patrí k najobľúbenejším vo 
Východnom Tirolsku.

Horský luxus

Areál pozostáva z niekoľkoposchodovej 
modernej presklenej budovy so špič-
kovými hotelovými i  gastronomickými 
službami a  skupiny samostatných cha-
tiek. Okrem iného komfortu sú vybavené 
kuchynkami a saunami. Chatky obľubu-
jú najmä mladí ľudia, ktorí dovolenkujú 
s  viacerými priateľmi a  rodiny s  deťmi, 
ktoré si chcú samé variť. Vítajú tu aj do-
máce zvieratká. Komplex má aj vlastnú 
predajňu potravín, v ktorej, samozrejme, 
nechýbajú produkty z  domáceho hor-
ského prostredia a  požičovňu športo-
vých potrieb.

Lákavá letná ponuka 

V letných a jesenných mesiacoch 
zjazdovky slúžia aktívnym návštev-
níkom na bezpečné prechádzky 
a túry, z ktorých sa dá odbočiť na 
náročnejšie trasy, ale jazdí sa po nich 
aj na horských bicykloch. Milov-
níci horských túr sa môžu 
lanovkou vyviesť (hote-
loví hostia raz denne 
zdarma) až do výšky 
2 500 m n. m. a tam 
sa kochať majestát-
nou panorámou hor-
ských štítov a potom
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zísť 
dole 

po 
vyznačených 

chodníkoch. Je to 
jedno z mnohých 
rakúskych lyžiar-

skych stredísk, 
ktoré dokázalo pri-

praviť pre domácich 
i zahraničných hostí 

mimoriadne lákavú ponuku 
aj „mimo“ zimnej sezóny. Dospelým 
aj deťom hotel pripravuje zaujímavé 

programy v prírode i v hoteli. Dokon-
ca, detí hostí môžu mať iný program 

než rodičia. So skúsenými animá-
tormi sa okrem turistiky či cyklistiky 

učia poznávať živočíchy, 
chrobáky, zbierajú lesné 

plody, liečivé bylinky, nav-
števujú farmy v okolí alebo sa, 

jednoducho, hrajú na horskej lúke. 

Majestátne výhľady

Celé dni si tu môžete užívať v panenskej 
prírode, robiť túry, cyklotúry, nenáročné 
vychádzky s  deťmi alebo oddychovať 
v  hotelovom wellness centre s  krytým 
bazénom a  saunami. Nesporne veľkým 
lákadlom rezortu je aj solárne vyhrie-
vaný bazén pod holým nebom. Len si 
predstavte, ako si hoviete v  príjemne 
teplej vode a z každej strany vás obklo-
pujú majestátne hory! Rovnako nádher-
ný výhľad na umenie matky prírody máte 
aj z  každej štýlovo zariadenej izby. Ten 
povznášajúci pocit vás zasiahne aj vtedy, 
keď si napríklad poobede vychutnávate 
v reštaurácii vo dvojici kávičku a vníma-
te nádherné skaliská a  lesy za preskle-
nou stenou. Nadštandardné vybavenie 
a  hotelové služby sú v  Rakúsku samo-
zrejmosťou, ale horské obrazy, ktoré sú 
všade okolo vás sú naozaj unikátne. 

A n n a  M a l á
F o t o :  a r c h í v  h o t e l a  G r a d o n n a
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SANTORINI:
náš splnený sen
Možno ste to zažili aj vy, hlavne z filmov a z fotiek na 
sociálnych sieťach, na ktorých uverejňujú rôzne cestovateľské 
skupiny krásne fotky z čarovného, gréckeho ostrova 
Santorini. Môžete na nich vidieť nádherné výhľady z kopcov, 
na ktorých sa nachádzajú luxusné apartmány a hotelové 
ubytovania, ktorým nechýbajú bazény, vírivky a typické 
grécke, bielo-modré zafarbenie budov, a v neposlednom 
rade more z vtáčej perspektívy. Vďaka všetkým týmto 
lákadlám bolo Santorini našim nesplneným snom. To 
sme však tento rok zmenili a sen sme si splnili.

Neopakovateľná atmosféra

Musím na úvod povedať, že dovolenku 
na Santorini sme neplánovali. Jednodu-
cho prišla výhodná ponuka na letenky 
a  využili sme ju. Keď to spätne hodno-
tím, urobili sme veľmi dobre. Ubytova-
nie sme si našli cez portál booking.com 
a mali sme jednu podmienku: chceli sme 
byť ubytovaní na kopci s výhľadom. Vyhli 

sme sa predraženému ubytovaniu v ob-
lasti Oia, my sme si vybrali časť Pyrgos. 
Napriek tomu, že sa nevyrovná výhľa-
du v časti Oia, výhľad z kopca na more 
a okolité kopce je niečo neopakovateľné 
aj v Pyrgose. Na málo miestach pri mori 
zažijete takú atmosféru. Keď si užívate 
rannú kávu, kúpanie v bazéne alebo len 
tak sedíte na terase svojho apartmánu, 
stále máte 

výhľad ako na tých fotkách, ktoré ste vi-
deli a snívali ste ho vidieť naživo. 

Ostrov si treba užiť

Na ostrov sme išli s tým, že si ho musíme 
pobehať poriadne. Preto sme si požiča-
li na pár dní auto a  vybrali sa do všet-

cafe news6 C E S T O V A N I E



kých, odporúčaných kútov Santo-
rini. V  prvej časti nášho okruhu po 
ostrove sme si išli pozrieť všetky 
farebné pláže: bielu pláž, čiernu 
pláž, aj červenú pláž. Je to zážitok 
a  rozhodne odporúčam pozrieť si 
všetky. Po plážovej túr sme sa vy-
brali do najznámejšej a najfotenej-
šej oblasti Santorini: Oia. Je to tá 
luxusná časť, kde sú veľmi drahé 
ubytovania s krásnymi chodníčka-
mi v kopci, infinity bazénmi v kaž-
dom apartmáne, bielo-modrými 
budovami, kostolíkmi a  nesku-
točným výhľadom, ba dokonca 
najkrajším výhľadom na ostrove. 
Jediné mínus tejto časti je jeho 
preplnenosť turistami. Ak s  tým však nemáte 

problém, po chvíľke vám to už vô-
bec neprekáža a nasávate už iba tie 
budovy, pamiatky a výhľad.

Santorini je pre všetky 
romantické duše

Santorini na mňa budí dojem veľmi 
romantického miesta a  odporúčam 
ho najmä všetkým zamilovaným pá-
rom, ktoré si chcú užiť dovolenku, vy-
chutnávať si svoje raňajky, obed, veče-
ru s  romantickým výhľadom na more. 
Taký môj súkromný tip: je to top miesto 
na žiadosť o ruku alebo ideálne miesto 
pre svadobnú cestu. Keď sa na Santorini 
niekedy vyberiete, užite si tento ostrov 
naplno s osobou, ktorú milujete.

V i k i  N j a g o j e v i č
h t t p s : // w w w . f a c e b o o k . c o m / 

v i k i r o s e s k /
h t t p s : // w w w . i n s t a g r a m . c o m / 

v i k i r o s e . s k /



MIHACO® s.r.o.SNP 301 • 937 01 Želiezovce • S L O V A K I A mob.: +421 903 642 929 tel./fax: +421 36 771 2060
e-mail: info@mihaco.eu • web:  www.mihaco.eu  -  www.wellness.mihaco.eu – www.eshop.mihaco.eu

Spoločnosť MIHACO s.r.o. je na trhu s vírivými vaňami už od roku 2007. 
Ponúkame širokú škálu relaxačných, terapeutických a  plaveckých 
vírivých vaní, ktoré si môžete pozrieť na www.wellness.mihaco.eu. 
Vzhľadom k  veľkému dopytu po doplnkoch  sme sa rozhodli založiť 
svoj vlastný  www.eshop.mihaco.eu, ktorý uľahčí stálym klientom, 
ale aj novým zákazníkom prehľad  o doplnkoch, novinkách a cenách 
za produkty súvisiace s vírivými  vaňami a bazénmi.

Team Mihaco wellness

- RELAXAČNÉ vírvky
- TERAPEUTICKÉ vírivky
- PLAVECKÉ vírivky

+
- E-shop na vane a doplnky

NAJVÄČŠÍ VÝBER DIAMANTOVÝCH ŠPERKOV V BRATISLAVE

•  SOLITÉRNE ŠPERKY A ZÁSNUBNÉ 
PRSTENE ZA SKVELÉ CENY

• DIAMANTOVÉ ŠPERKY S TANZANITMI
• NOVÉ KOLEKCIE ŠPERKOV Z CELÉHO SVETA

V SHOWROOME DIC NA KRASOVSKÉHO 13 
(NA KONCI STARÉHO MOSTA).

www.dicholding.com
P R A H A  D U B A J  B R A T I S L A V A  S O F I A

DIAMANTOVÝ
NÁHRDELNÍK

123
EUR

TERMÁLNE KÚPALISKO KOMÁRNO
Siedmeho januára 1967 o tretej popoludní dostalo Komárno od prírody vzácny dar - liečivú termálnu 
vodu. Dvadsaťčlenná skupina gbelských vŕtačov objavila v hĺbke 1224 metrov 54 °C teplý prameň 
s výdatnosťou 17 litrov za sekundu. Termálne Kúpalisko v Komárne je vybudované na ploche 2,5 ha. 
Má dva aktívne termálne pramene s teplotou vody 45 °C a 30 °C. Tieto minerálne vody majú priaznivé 
účinky na kĺbové, reumatické a ženské choroby. Sú vhodné aj na rekreačné účely.

V letnej časti termálneho kúpaliska sa nachádza plavecký a výukový bazén typ CASTIGLIONE, 
neplavecký, detský a sedacie termálne bazény. V areáli sú plážové priestory, ihrisko na beach 
– volejbal, stoly na vonkajší stolný tenis a preliezky pre deti. S možnosťou celoročného využitia 
sa na termálnom kúpalisku nachádza sedací termálny bazén s mobilným prestrešením 
(relaxačno - oddychový) s atrakciami ako vzduchové lehátka, nerezový vodopád a intenzívna 
hydromasáž s prisávaním vzduchu.

Tel: +421 (0) 35/771 30 14
Vnútorná okružná 19, 945 01 Komárno

E-mail: info@thermalkn.skwww.thermalkn.sk



LETO
VODA, SLNENIE, RELAX, POHODA...
Na kúpaliskách pod holým nebom, jazerách či bazénoch s termálnou vodou si 
užívame ponuku letných dní najkomplexnejšie. Opaľujeme sa, plávame alebo len tak 
sa máčame  v osviežujúcej vode a pri tom oddychujeme. Túto príjemnú starostlivosť 
o zdravie tela i ducha si však mnohé dievčatá a ženy nikdy nedoprajú. Obávajú sa 
následných gynekologických problémov.  Je však cesta, ako túto situáciu zmeniť...

Na výbere záleží 

Zdravý organizmus nemá po pobyte 
v  dobre udržiavanom bazéne žiaden 
problém. Fungujúci imunitný systém 
a  spolu s  ním aj rovnováha vaginálnej 
mikroflóry sú dostatočnou bariérou pro-
ti infekciám, ktoré by sa mohli v malom 
množstve nachádzať vo vode vhodnej 
na kúpanie. Prvým predpokladom ako sa 
chrániť, je starostlivo si vyberať prostre-

die a vodu, do ktorej vstúpime. Dôležité 
je to nielen pre ženy, ale aj pre malé deti, 
ktoré ešte nemajú vybudovaný dosta-
točne odolný imunitný systém. Verejné 
kúpaliská a bazény musia mať na viditeľ-
nom mieste informácie o kvalite a teplo-
te vody a o jej kontrole. Ak chýbajú, rad-
šej sa im treba vyhnúť...

Prevencia sa vyplatí

Ženy s oslabenou imunitou alebo s na-
rušením rovnováhy vaginálnej mikroflóry 
však môžu mať po pobyte v nezávadnej 
vode rôzne nepríjemnosti. Prejavia sa su-
chosťou, dyskomfortom, svrbením alebo 
výtokom. Ide o začínajúcu alebo prebie-
hajúcu infekciu či už kvasinkového alebo 

iného mikrobiálneho, prípadne víruso-
vého pôvodu. Na riešenie podobných 
problémov boli vyvinuté rôzne typy va-
ginálnych čapíkov. Sú v lekárňach voľne 
dostupné. Tie s obsahom vysokočistého 
beta glucanu (viac ako 90 %) a sodnej soli 
kyseliny hyalurónovej je vhodné užívať aj 
preventívne už od jari, ale tiež počas ce-
lého leta. Ak už ochorenie (HPV, mykózy, 
infekcie, virózy, candidy, atď.) prepuklo, 
treba dočasne zvýšiť dávkovanie.  Doká-
žu vhodne stimulovať imunitný systém 
aj „zvnútra“ a účinne zvyšovať funkčnosť 
imunitného systému, čo je určite lepšie 
riešenie než sa počas leta celkom vyhý-
bať kúpaniu a pre organizmus veľmi pro-
spešnému plávaniu. 

Základné pravidlá 
pri návšteve 
kúpaliska:

 � S rankami či zádermi do bazé-
nu nechoďte.

 � Dôsledne dodržujte hygienic-
ké pravidlá pre návštevníkov, 
vrátane zvýšenej osobnej hy-
gieny pred vstupom do vody, 
ale i po ukončení pobytu.

 � Ak voda zapácha (napríklad 
chlórom), alebo sú v  bazéne 
návštevníci, ktorí nedodržujú 
hygienické pravidlá, radšej do 
vody nechoďte.  

 � Po plávaní sa hneď osprchuj-
te a prezlečte do suchých pla-
viek.

 � Ženy citlivé na gynekologic-
ké problémy radšej navštevu-
jú kúpeľné bazény a  bazény 
v  menších wellness centrách 
s  nižším počtom ľudí a  prís-
nejšou kontrolou vody.
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TIP NA VÝLET: MNÍCHOV, SRDCE 
BAVORSKA S MNOŽSTVOM LÁKADIEL
Mníchov je tretie najväčšie mesto Nemecka. Po Berlíne a Hamburgu. 
Leží na brehu rieky Isar, ale o tej ste doteraz určite nepočuli.

Čo ste možno počuli je fakt, že Mníchov 
je číslo jedna pri výbere bývania v Ne-
mecku. Je centrom architektúry, vied, 
bankovníctva, inovácií a turizmu v kraji-
ne. Jednoducho mesto, kde by chcel žiť 
každý. Pridajte k  tomu perfektný futbal 
a  nečudo, že veľké hviezdy málokedy 
opúšťajú metropolu Bavorska.

Ako v  každom veľkom meste, aj 
v  Mníchove sa turisti stretávajú naj-
mä v  jeho centre. Hľadajte Marienplatz 
s budovami Novej a Starej radnice.

Na námestí sú tri známe brány - Is-
rator, Sendlinger Tor a Karlstor, ktorá vás 
dovedie na námestie Stachus. Je to jeho 
neoficiálny názov používaní Mníchov-
čanmi.

Po správnosti sa námestie volá Kar-
lplatz po nepopulárnom panovníkovi, 
ale dokonca aj stanice metra používajú 
názov Stachus.

Najslávnejšou budovou v  meste je 
jednoznačne Frauenkirche, nazývaná aj 
Mníchovská katedrála. Je považovaná 
za symbol mesta a  o  výhľade z  dvoch 
99 metrov vysokých veží sa môžete pre-
svedčiť osobne. 

Domov BMW

Mníchov a BMW. Spojenie, ktoré ne-
treba veľmi pripomínať a stačí ho zažiť. 
Ak máte radi staršie kúsky tejto zná-
mej automobilky, vyberte sa do Múzea 
BMW. Ak vás ale zaujíma budúcnosť, za 
návštevu stojí aj Svet BMW.

Veľké európske metropoly ne-
myslia iba na prácu, ale aj na relax 
svojich obyvateľov. Preto v  nich náj-
dete veľa parkov. Tým najväčším 
mníchovským je Anglický park, kto-
rý je rozlohou väčší ako Central park 
v New Yorku.

Ak ho chcete prejsť celý, vyrazte 
skoro ráno. Nájdete v  ňom všetko. Od 
monumentálnych stavieb, až po pláž. 
Ideálne miesto na predzápasový relax, 
čo poviete?

Jedlo naše každodenné

Pivo a klobásy, veď to všetci dobre po-
známe. Nemci navyše pred vyše 200 
rokmi uzákonili možnosť piť pivo na ve-
rejnosti a odvtedy v meste vzniklo vyše 
180 biergarten, pivných záhrad.

Tie dokážu pohostiť až 180 000 
smädných turistov naraz. K  tým naj-
lepším patria Augustiner Keller, Chine-
sicher Turn, Hacker-Pschorr Brauhaus, 
alebo Hofbraukeller. Stačí si vybrať, väč-
šina z nich je veľmi blízko centra mesta.

Na obed to v  Mníchove nebude 
žiadna pizza Hawai. Nemci majú svoje 
chute a  určite si na ne zvyknete veľmi 
rýchlo. Praclík (Bagel) s bielou klobásou 
je klasikou. 

Nehľadajte za tým žiadne predjedlo. 
Tieto praclíky sú veľké ako vaša ruka. 
Nemci milujú kyslú kapustu, jablkové 
štrúdle a obrovské Germknodel (buch-
ty) s vanilkou omáčkou.

ODPORÚČAME: V nedeľu, 5. augus-
ta, sa v  mníchovskej Allianz Aréne 
stretnú v generálke na novú sezónu 
Bayern Mníchov a  Manchester Uni-
ted. Nenechajte si ujsť futbalových 
gigantov, iba 500 km od Slovenska.

www.futbaltour.sk | info@futbaltour.sk | 0948 266 997

ZÁJAZD ZA   85 €    OBSAHUJE
 dopravu  |   vstupenku na zápas  |   delegáta  |   súťaž  |   darček

BAYERN vs MAN. UNITED



CVIČENIE S GUMAMI ALEBO 
SYSTÉM ELASTICKEJ REZISTENCIE

Mnohí z vás sa už stretli s farebnými gumenými (latexovými) pásmi alebo tubusmi 
používanými v posilňovniach, na skupinových cvičeniach alebo v rehabilitačných centrách. 
Cvičenie s elastickými gumenými pásmi je systém progresívnej rezistencie, uznávaný 
a používaný mnoho rokov. Preukázateľne zvyšuje úroveň sily, mobility a funkčnosti 
pohybového aparátu, zlepšuje koordináciu a rozsah kĺbov. Je vhodný pri terapii funkčných 
porúch a pohybového systému, rehabilitácii a reedukácii pohybu po úrazoch.

Jednoduchý gumený 
pás dokáže zázraky

Výhodou gumeného pásu je jeho nízka 
cena v  porovnaní s  jeho všestrannos-
ťou, prenosnosťou a  možnosťou vyu-
žitia v  podstate kdekoľvek. Obvykle sú 
vyrobené z prírodnej gumy a  ich fareb-
né rozlíšenie vyjadruje veľkosť odporu, 
resp. tuhosť gumeného pásu. Cvičenie 
s  gumenými pásmi alebo elastická re-
zistencia (ER) je jedinečný spôsob re-
zistentného tréningu, ktorý je porovna-
teľný s ostatnými tradičnými typmi, ako 
sú izotonický alebo izokinetický tréning. 
Odpor, ktorý vzniká pri tomto cvičení, je 
závislý od dĺžky, na ktorú je pás natiah-
nutý. Ten je merateľný v  kilogramoch, 
v závislosti na percentuálnom predĺžení 
pásu z  jeho kľudovej dĺžky. Navyše, na 
rozdiel od izotonického odporu, elastic-
ká rezistencia nie je závislá od pôsobenia 
gravitačnej sily.

Niekedy lepšie ako 
klasické „stroje“

Vďaka svojim fyzikálnym vlastnostiam 
a  variabilite predstavuje ER zaujímavý 
doplnok pri tréningu, pričom v mnohých 
prípadoch je to jedna z mála efektívnych 
variant, ako dosiahnuť očakávaný vý-
sledok (zranenia pohybového aparátu, 
poúrazové stavy). Niekedy sa elastická 
rezistencia preferuje pred cvičením na 
prístrojoch, a to z niekoľkých dôvodov:
� elastická rezistencia vytvára silovú 

krivku (torzné zaťaženie) podobnú 
ako bežné torzné zaťaženie ľudského 
tela, na rozdiel od mnohých posilňo-
vacích zariadení

� pri rýchlejších pohyboch sa silová 
krivka výrazne nemení

� excentrický odpor elastického pásu 
je rovnaký ako koncentrický, na roz-
diel od kladkových zariadení, ktoré 
vytvárajú až dvojnásobný koncen-
trický odpor oproti excentrickej sile

Cvičenie s  elastickým pásom okrem 
spomenutých benefitov ponúka aj mož-
nosť zvýšenia efektivity a  intenzity tré-
ningu, a to v rôznych formách:
� predvyčerpanie svalov 
� dodatočné opakovania (napr. po ab-

solvovaní série upažovania na delto-
vý sval je možné vykonať ďalšie opa-
kovania) 

� možnosť zaradiť do tréningu ako 
„dopomoc“ pri cvičeniach s vlastnou 
hmotnosťou (zhyby, kľuky) alebo na-
opak ako doplnkovú záťaž 

� možnosť spájať do tzv. supersérií 
s  tradičnými spôsobmi rezistenč-
ného tréningu (stroje, činky, práca 
s vlastnou hmotnosťou a pod.)

� užitočné využitie pri strečingu 

Samé benefity

Elastická rezistencia preukázateľne sti-
muluje zvýšenie sily, čo dokázali mnohé 
klinické štúdie. Toto zvýšenie sa pohybu-
je od 10 až do 130 % od športovcov až 
po starších ľudí. Kľúčom je individuálne 
a vhodne zvolené zaťaženie, s ohľadom 
na silovú kapacitu jedinca, ktorá je veľmi 
rôzna. 

Klinické štúdie dokázali, že elastický 
rezistenčný tréning:
� zlepšuje rovnováhu a propriocepciu
� zlepšuje držanie tela
� znižuje bolesť pohybového aparátu
� zvyšuje silu úchopu
� zlepšuje kardiovaskulárne parametre 
� pomáha znižovať tlak krvi
� zlepšuje funkčnosť pohybovej sústa-

vy
� zvyšuje silu a odolnosť svalov

Systém elastickej rezistencie vám 
radi ukážu a  zaradia do vášho cvičeb-
ného programu aj tréneri Maximus Fit-
ness&Gym. Viac informácií nájdete na 
našom webe a, samozrejme, srdečne 
vás pozývame do nášho cvičiaceho ko-
lektívu!  

R e n é  R i e g e l
Tr é n e r

M a x i m u s  F i t n e s s & G y m
w w w . m a x i m u s g y m . s k
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Miesto: Expo Center, Trenčín
Dátum: 14.9.2018 
Hosť: Mária Čírová

Vstupenky exkluzívne na 

FASHION SHOW

S LÁSKOUS LÁSKOU

SAMOOBSLUŽNÉ JEDÁLNE V RUŽINOVE, 
JEDÁLEŇ SEBERÍNKA A JEDÁLEŇ NEVÄDZKA

S 10 ročnou tradíciou, Vás pozýva ochutnať našu domácu stravu 
s tradičnou kuchyňou našich starých mám.Tešíme sa na Vašu 

návštevu a Váš úsmev a spokojnosť pri odchode.
Počas pracovných dní pre Vás pripravujeme:

• Raňajkové menu
• Polievky
• Šaláty
• Obložené chlebíčky

• Zákusky
• Nealko nápoje
• Káva
• Denné menu

• Rozvoz denného 
menu

• Minútky podľa výberu
• Zmrzliny

Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok 8,00h – 15,00h

Možnosť stravovania dôchodcov s trvalým pobytom MČ Ružinov.
Nájdete nás na www.menucka.sk, na Facebooku jedáleň Seberínka

alebo na tel.č.: 0905 540 635, 0903 923 453

SEBERÍNIHO 1 NEVÄDZOVÁ 5 

KONTAKT:
0949 88 01 01
www.samada.sk

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

VSTAVANÉ SKRINE 
na mieru

 STRECHY NA KĽÚČ 
 STREŠNÉ KRYTINY 

 REZIVO 
tel.: 0905 746 124 • www.strecha.ws

ARRI s.r.o. • Okoč, Budovateľská 890/20

Nová trojjazyčná ročenka o  slovenskom turizme na 
štyri ročné obdobia z  Vydavateľstva Astor Slovakia 
– Cestovný lexikón Slovenskej republiky  2018/2019 
-  upozorňuje v  angličtine, nemčine a  slovenčine na 
mnohé jedinečnosti našej krajiny. Všíma si historické 
pamiatky zapísané v Zozname UNESCO, hrady, zámky, 
významné pamätné miesta, múzeá, galérie, prírodné 
krásy i   kúpeľné miesta a  strediská relaxu. Nezabú-
da ani na obľúbené miesta turistov a  cyklistov ako aj 
centrá zimných športov a  aquaparkov. Dopĺňajú ich 
informácie o  hotelových a  gastronomických službách 
a tiež programy miest a obcí, orientované na kultúru 
a cestovný ruch. Každé miesto spomínané v publikácii 
ľahko nájdete aj vďaku GPS súradniciam, uvádzaným 
pri všetkých kontaktoch. 

www.lexikon.sk

SPRIEVODCA PO SLOVENSKU



Spoločnosť AKSIS
ponúka hliníkové pergoly - ideálna 
regulácia tienenia
Sme spoločnosť s množstvom technicko - konštrukčných skúseností aj poznatkov aj 
z oblasti stavieb, presklení, konšrukcí s pôsobením na trhu už 15 rokov - od 2003.

Spolupracujeme iba s  profesionálnymi 
dodávateľmi (dodávka kotviaceho znač-
kového materiálu, skiel , hliníku, atd.)

Exkluzívne pergoly najvyššieho 
svetového štandardu vhodné 
aj pre najnáročnejších klientov

Použité sú ušľachtilé a  hlavne trvácne 
materiály ako napr. hliník, nerez, minerál-
ne kalené alebo špeciálne thermo - re-
flexné sklá.

Povrchové úpravy sú viacvrstvovým 
odolným UV práškovaním s rôznymi RAL, 
prípadne najnovšími technológiami ano-
dickej oxidácie hliníka, zlepší sa odolnosť 
voči korózii, oteru vzdornosť, teda celko-
vá kvalita povrchu (napr. aj tvrdosť, lesk ...)

Je možné pripojiť aj rôzne príslušen-
stvo, doplnky ako sú rôzne automatizač-
né a kontrolingové stanice, senzory ovlá-
dače, čím je možné docieliť nie len vyšší 
komfort ale aj určitú úsporu energií.

w w w . p e r g o l y b r a t i s l a v a . s k
Telefón:  +421 905 246 304

Email :  aksis@pergolybrat is lava.sk
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VIAC INFO NA: 

02/50 110 133 V PRACOVNÉ DNI 8:00 – 15:00
PROKOPOVA@OLO.SK 
WWW.OLO.SK  

BYŤVODIČOM 

V    OLO 
SA   OPLATÍ

PRÍPLATKY ZA NADČAS 

V PONDELOK – PIATOK 25%, 

V SOBOTU – NEDEĽU 50%, 

ZA PRÁCU VO SVIATOK 100%

NADŠTANDARDNÁ VÝŠKA 
PRÍSPEVKU NA STRAVOVANIE 

AJ POČAS DOVOLENKY  
4,50 €/DEŇ

ZABEZPEČÍME AKTUALIZÁCIU: 
VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA, KKV, 

ZDRAVOTNEJ A PSYCHICKEJ 
SPÔSOBILOSTI

1X ROČNE 
ZVÝŠENIE ZÁKLADNEJ 

MESAČNEJ MZDY
3%.

PRÁCA NA PLNÝ ÚVÄZOK 
NA DOBU NEURČITÚ

AK NEMÁTE PRAX, ZÁCVIK SO SKÚSENÝM   VODIČOM

ODMENY PRI PRACOVNÝCH 

A ŽIVOTNÝCH JUBILEÁCH 

A VITALITNÉ DNI

BEZPLATNÉ OČKOVANIE 
PROTI HEPATITÍDE A CHRÍPKE

PRAVIDELNÝ 
VÝPLATNÝ TERMÍN 

PRIEMERNÝ MESAČNÝ 

PRÍJEM 1 354 € *  

CELOROČNÝ 

PITNÝ REŽIM

13. PLAT VO VÝŠKE 
100%  14. PLAT VO VÝŠKE 

50%  
  NÁBOROVÝ 
PRÍSPEVOK 500 €

* BRUTTO 

PRÁCA LEN V 
BRATISLAVE

inzercia_vodici_205x275.indd   1 16.06.18   13:12





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

U255

U118

2sed
celokoža DENVER 
1,3 - 1,5 mm hrubá

942, €
luxusná látka

581, €
30 elementov v akcii

rozmer: 266 x 328 cm
celokoža DENVER 
1,3 - 1,5 mm hrubá

2 016, €
luxusná látka

1 398, €
11 elementov v akcii

ER 
bá

akcii

U291
3sed
celokoža DENVER 
1,3 - 1,5 mm hrubá

973, €
4 elementy v akcii

U222
3sed
celokoža DENVER 
1,3 - 1,5 mm hrubá

730, €
luxusná látka

430, €
13 elementov v akcii

U264
rozmer: 228 x 279 cm
celokoža DENVER 
1,3 - 1,5 mm hrubá

1 550, €
luxusná látka

920, €
18 elementov v akcii

-40%

-45%

-45%
-45%

Letné akcie
na nové objednávky

-40%


