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Budete potrebovať veľa
trpezlivosti. Do cesty sa
vám budú stavať malé
prekážky, drobné mrzutosti a zlomyseľné náhody. No nedajte sa
znechutiť a vytrvajte, situácia sa upokojí.
Nenechajte sa však zatiahnuť do konfliktu
s kolegami, môže to mať nepríjemné následky. Náladu vám vylepšia dobrí priatelia, choďte do spoločnosti, na párty, na
výlety. Vyhýbajte sa však flirtom, nepotrebujete si to rozhádzať ešte aj doma.

Nielenže sa záležitosti
vyvíjajú iným tempom,
ako by ste si priali, ale
navyše budete musieť
jeden projekt prerušiť a začať úplne
odznova. Čo už, niekedy je lepšie vrátiť sa z kratšej cesty. V súkromní by ste
konečne mali nabrať odvahu a prezradiť
partnerovi, čo vás trápi. Platí to aj pre nezadaných a ich platonické lásky. Na cestách zbytočne neriskujte, dôležité je dostať sa do cieľa, nie prekonávať rekordy.

Býk
Pristupujete k ostatným
s dôverou a otvorenosťou, no nie vždy sa dočkáte rovnakej odozvy. Zvlášť
v nasledujúcom období by ste si mali
dávať pozor, lebo nie každý je taký priateľ, ako sa tvári. Raz darmo, závisť dokáže
zničiť veľa vzťahov. V práci skúste staviť
na istotu, riskovanie sa nemusí vyplatiť.
V súkromí sa snažte viac venovať partnerovi, zaslúži si to. Vyhýbajte sa mastným
jedlám, váš žlčník sa vám poďakuje.

Blíženci
Máte pocit, že vysnívaný cieľ sa stále vzďaľuje.
Pracujete usilovne, snažíte sa splniť vytýčené
úlohy, a odmena nikde! Strácate trpezlivosť a vlastne aj chuť ďalej postupovať.
Vytrvajte, to je len prechodné obdobie,
potom príde skok a cieľ bude zrazu na
dosah. V súkromí sa nenechajte zatiahnuť do žabomyších vojen. Zachovajte si
nadhľad, veď v každej rodine sa nájde
nejaký podivín. Nepreháňajte to s alkoholom.

Rak
Niekedy
pochybujete
o tom, či má vôbec zmysel všetko to vaše snaženie. Nie je lepšie niekomu, kto sa len fláka, sem-tam niečo
urobí a o práci viac rozpráva, ako koná?
Nehádžte flintu do žita. Čoskoro zistíte, že zodpovední si vaše úsilie všímajú
a dočkáte sa aj ocenenia. V osobnom
živote to bude podobné: partner vám
pripraví milé prekvapenie. Osamelí zase
stretnú človeka, ktorý zahrá na citlivú
strunu ich duše.

Panna
Problémy z minulého
obdobia sa vám podarí
vyriešiť s ľahkosťou a ostane vám ešte dosť síl na
nové projekty. Prichádzate s novými nápadmi, sršíte energiou a vaše nadšenie
je nákazlivé. Táto pohoda sa prenáša aj
do osobného života. Osamelí budú ako
maják priťahovať opačné pohlavie. Ideálny čas na spoznávanie nových miest
a ľudí. Jediným mráčikom na oblohe
môže byť alergia, takže nezabúdajte na
svoje lieky.

Váhy
Nech už pracujete na
čomkoľvek, vyvíja sa
to dobre. Uspokojivé
zvládnutie zadania vám
prinesie ocenenie, možno povýšenie či
finančné ohodnotenie. Získavate povesť
experta vo svojom odbore. Snažte sa
preto vyhýbať v práci klebetám a šíreniu
neoverených informácií, poškodilo by
vám to imidž. Aj zdravotne sa to zlepší,
takže máte dôvod na spokojnosť. Využite toto pokojné obdobie a snažte sa
urovnať jeden spor v rodine.

Škorpión
V nasledujúcich dňoch
dbajte na precízne dodržiavanie postupov, buďte
dôslední v administratívnych procesoch a uchovávajte si mailové správy. Zíde sa vám to, keď nastane
istý problém a bude sa hľadať viník. Keď
sú ľudia zahnaní do kúta, nemôžete sa

na nikoho spoľahnúť. Ale nemusíte mať
obavy, dokážete sa obhájiť. Podržia vás
aj priatelia a vaši najbližší. Naplánujte si
pekný víkend, pomôže vám to vyčistiť si
hlavu.

Strelec
No čo, celý svet je zlý
a nikto vás nemá rád?
Prestaňte sa ľutovať,
zatnite zuby a vydržte.
Čochvíľa sa všetko vyjasní a vy zistíte,
že vaše obavy boli úplne zbytočné. Nič
z vašich hororových predstáv sa nenaplní, naopak, situácia bude pokojná. Vaša
precitlivelosť pramení z prepracovanosti
a nespokojnosti. Možno by ste mali pouvažovať o zmene - či už práce alebo
prostredia. Nutne potrebujete dobre si
oddýchnuť.

Kozorožec
Čaká vás celkom príjemné, pokojné obdobie.
Rýchle tempo kupodivu
poľaví, bude čas na dokončenie restov a na dôkladnú prípravu
nových úloh. Zoznámite sa s človekom,
ktorý bude mať vplyv na váš profesionálny život a nie je vylúčené ani pekné priateľstvo. V osobnom živote by ste mali
prejaviť viac tolerancie a porozumenia,
lebo situácie, ktoré sa vás dotýkajú, nemusia byť namierené proti vám. Venujte
sa svojim záľubám.

Vodnár
Pouvažujte, či nároky,
ktoré máte na svojich
spolupracovníkov, nie sú
veľmi prehnané. Áno, ste
pedant a ľahký workoholik, ale to neznamená, že takí majú byť aj ostatní. Malo by
vám stačiť, že si kolegovia poctivo plnia
povinnosti. Čas po práci a víkendy patria
iba im. Platí to aj pre váš partnerský život. Nemusíte všetkým organizovať čas
a nie, nemáte vždy pravdu. Vaši blízki
majú právo na svoj vlastný názor.

Ryby
Žičlivé obdobie by malo
trvať aj v nasledujúcich
dňoch. Viac-menej pokojné pracovné tempo
vám umožní efektívne si plánovať aktivity, organizovať povinnosti a zvládať úlohy
ľavou zadnou. Doma sa snažte odplácať
partnerovi jeho pozornosť, ocení to. Mali
by ste sa ozvať človeku, s ktorým ste už
dlhšie nekomunikovali a vzťahy trocha
ochladli. Pomôže to ozdraviť vzťahy v rodine. Prospeje vám dlhší pobyt v prírode.

Editoriál
Život je o výzvach. Kde sú tie časy, keď sa človek vyučil, vyštudoval nejaký
odbor a realizoval sa v ňom celý život? Dnes sa vzdelaný, rozhľadený a húževnatý človek môže každých pár rokov venovať niečomu celkom odlišnému. Z právnika je spisovateľ, z učiteľky cukrárka, z techničky biozáhradníčka, z lekárnika autor úžasných patentov...
Mnohí menia smerovania svojho života preto, aby si plnili sny, spoznali
nepoznané, alebo aby vyskúšali svoju odvahu, ako napríklad autorka článku v Cafe news o návšteve Etiópie, ktorej túžba po dobrodružstve v skutočnosti nastavuje zrkadlo, v ktorom vidí, ako si tu na našom krásnom Slovensku celkom dobre žijeme.
Kľúčom na to, ako sa môže človek chytiť novej výzvy je určite tvorivosť,
odhodlanosť robiť nové vecí na sto percent a najmä vytrvalosť. Tak sa k výzve, teda otázke ako budeme žiť a čo budeme robiť potom, keď už nebudeme môcť tancovať, postavili aj dve šarmantné mladé ženy Katka a Iva, ktoré
si zo svojho hobby postupne vytvorili vlastnú módnu značku a za pochodu
sa učia podnikaniu aj remeslu. Na začiatku chceli len prezentovať svoj štýl,
to, čo si rady obliekajú, v čom sa cítia dobre. Dnes sú tieto úspešné Tren-

čianky ambasadorkami výstavy Trenčín mesto módy – kontraktačno-predajného festivalu módy, ktorý sa koná 14. a 15. septembra. TMM bol od roku
1963 priestorom pre výrobcov na to, aby ukázali čím chcú obohatiť domáci
trh. Zmysel stratil, keď začala upadať až takmer zanikla domáca priemyselná textilná a odevná výroba.
Ale časy sa menia. Už vieme byť aj doma kreatívni, originálni a stále
častejšie chceme kupovať naše výrobky. Ibaže, kto vie o domácej odevnej
produkcii? Ako sa môžu presadiť malosériové výrobky, hoci od zaujímavých a trendových módnych dizajnérov? To, že módnym tvorcom chýba
priestor na prezentáciu a vzájomnú komunikáciu, pochopila trenčianska
podnikateľka Jana Jankovičová, ktorá má ešte v živej pamäti životaschopný
TMM. Podujala sa vyjsť novým módnym tvorcom v ústrety a obnoviť trenčiansku módnu tradíciu v novom štýle. Vlani zorganizovala po desiatich rokoch nečinnosti úspešný cameback TMM. Po tieto dní sa na trenčianskom
výstavisku stretávajú po druhýkrát naši módni tvorcovia a výrobcovia, aby
nám predstavili svoje novinky. Zdá sa, že aj my zákazníci sme pochopili, že
značka nemusí byť len svetovo zvučná a drahá, ale je najmä vyjadrením
toho, čo každého z nás reprezentuje, čo nám na sto percent plní predstavy
a zodpovedá nášmu životnému štýlu. V Trenčíne si určite každý návštevník
objaví tú svoju značku... ...a poteší nás, ak nám napíšete, ako sa vám pozdáva/nepozdáva nový zmysel a poslanie TMM.
Vá š t í m C a fe n ews
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Ambasádorky
medzinárodnej výstavy
TRENČÍN MESTO MÓDY,
Medzinárodná legendárna výstava
Trenčín Mesto Módy otvorí svoje brány
od 14. 9. - 15. 9. 2018 v Trenčíne na výstavisku
EXPOCENTER. Ambasádorkami mladej
módy na tohtoročnej výstave TMM sa stali
úspešné dámy, kamarátky a podnikateľky
Katarína Jakeš a Ivana Gáborik. Špeciálne
pre Cafe News ich vyspovedala riaditeľka
výstavy TMM Jana Jankovičová.

1. Aký bol spúšťač založiť si
spoločnú značku Vás dvoch?

určite pripravujeme mnohé novinky, ale
nerady prezrádzame veci dopredu. :-)

7. Nebol problém nájsť kvalitné
krajčírky pre Vašu tvorbu?

Spoločnú značku sme založili v roku 2015
ako dve kamarátky a tanečníčky, ktoré
začali uvažovať, čo budú robiť po skončení aktívnej tanečnej kariéry. Nevedeli
sme nič o podnikaní, chode firmy, tvorbe kolekcií, ani online obchode. Avšak
v kútiku duše sme cítili, že ak zvládneme
ťažký štart, bude to pre naše životy prelomové. Urobili sme mnoho chýb, naivných rozhodnutí, veľakrát sme sa mýlili,
ale jedna vec tam bola od začiatku. Cítili
sme, že naše zákazníčky nám dôverujú,
možno aj odpustia nejakú chybičku, pretože poznajú náš príbeh. Toto nás motivovalo k tomu, aby sme sa zlepšovali.
Zodpovednosť voči našim zákazníčkam
je dodnes obrovská. Snažíme sa, aby boli
pyšné na to, že nosia našu značku.

4. Kde beriete inšpiráciu
pri svojej tvorbe?

Kedže nemáme vzdelanie v oblasti tvorby
strihov, občas je veľký problém vyjadriť to,
čo presne chceme. Niekedy náš návrh v realite nedáva zmysel, avšak nakoniec sme
sa stým vždy vedeli popasovať - možno
nám to trvalo omnoho dlžie ako návrhárom v pravom slova zmysle, no dali sme
to. Potom sme na seba boli pyšné o to viac.
Ako sa hovorí, človek je tvor učenlivý - to,
čo nám v minulosti robilo problém, dnes
zvládame ľavou, zadnou. V Bratislave spolupracujeme s jednou krajčírskou dielňou,
s ktorou sme maximálne spokojné.

2 Ktorá z Vás tvorí
dizajn oblečenia?
Dizajny tvoríme spoločne. Väčšinou si
spolu sadneme za veľký stôl, rozložíme
si zošity, počítače, katalógy materiálov
a kreujeme, brainstormujeme až dovtedy, kým nepríde k nejakému konsenzusu. Napriek tomu, že ani jedna z nás nie
je profesionálna módna návrhárka, určitý
cit pre módu v nás pravdepodobne je.
V našich kolekciách je možno cítiť jednoduchosť strihov a materiálov, ale to je
náš štýl, ktorým sa chceme uberať aj do
budúcnosti. Samozrejme nemôžeme zabudnúť na našu zásadnú inšpiráciu, ktorou je jednoznačne tanec. Bez tanca by
sme neboli tým, kým sme a preto sa ho
snažíme zakomponovať aj do našich kolekcií.

3. Existuje nápad, ku ktorého
výrobe sa v rámci Vašej značky
ešte len odhodlávate?
Mať značku znamená, že môžete využiť
nekonečné množstvo nápadov, produktov a projektov. To je to, čo nás na našom
podnikaní naozaj nesmierne baví. Keď
spúšťame nový projekt, je to do určitej
miery veľmi vzrušujúce. Na projekte blogu Kattiva trends sme pracovali niekoľko
mesiacov, avšak po jeho spustení sme
boli veľmi šťastné. Dnes je blog nevyhnutnou súčasťou nášho podnikania a veľmi
nás baví. Čo sa týka nových produktov,

Ako sme už spomenuli, našou hlavnou
inšpiráciou je tanec a snimi spojené materiály na tanečné kostýmy, s ktorými
sme sa stretávali celý náš život. Pierka,
kamienky, strapce - v tomto sme naozaj
zbehlé a chceme, aby sa s tým zoznámili všetky baby, nielen tanečnice. Každá žena môže mať pocit, že má na sebe
niečo naozaj špeciálne - preto vyrábame v limitovaných kolekciách. V našej
najnovšej kolekcii si ženy môžu vytvoriť
šaty, aké sa im páčia! Naše zákazníčky si
už zvykli na to, že nemajú váhať a čakať,
pretože ak sa nejaký produkt vypredá,
už ho na našom e-shope nenájdu. Myslíme, že práve toto je pridaná hodnota
našej značky - nie je hromadne nosená,
preto môže mať každá žena pocit jedinečnosti.

5. Vieme o tom, že pracujete len
s kvalitnými materiálmi. Kde
všade musíte cestovať, aby ste
zohnali presne to, čo hladáte?
Máme katalógy od dodávateľa látok,
s ktorým spolupracujeme dlhodobo
a sme veľmi spokojné. Kvalitné materiály
sú základ. Hlavne pri produktoch, ktoré
ženy nosia každý deň.

6. Dnešná doba je plná
dočasných módnych výkrikov.
Preferujete klasický štýl alebo
rady experimentujete?
Myslíme, že si postupne vytvárame svoj
vlastný štýl, ktorý sa nám veľmi páči
a sme rady, že sa páči aj našim zákazníčkam, preto v ňom môžeme pokračovať
a rozvíjať ho. Každá jedna objednávka je
pre nás dôkazom, že ideme dobrou cestou, z čoho sa tešíme. Za náš ikonický
produkt považujeme tričkošaty s perím,
alebo strapcami, ktoré sme do predaja
zaradili na jeseň 2017 a ich predaj predčil
naše očakávania! Tento produkt je totiž
pre baby extrémne pohodlný, štýlový a aj
exkluzívny. Keď vidíme nejakú ženu v našich šatách ísť po ulici, sme absolútne
šťastné! A s radosťou hovoríme, že tých
žien je čím ďalej, tým viac.

8. Čo všetko ešte túžite dosiahnúť
v módnom biznise?
Máme pocit, že sme dosiahli všetko veľmi
rýchlo a preto sa momentálne venujeme
tomu, aby nám tento rozbehnutý vlak neušiel. Z niečoho, čo vzniklo ako part time
project, sa pre nás obe stal za dva roky full
time job, čo predčilo naše očakávania. Určite
máme mnohé nové ciele a vízie, avšak nie je
pre nás nutné, aby sme dosiahli všetko za jeden rok. Naše spoločné dieťa KATTIVA oslávilo v apríli 3 roky a má možno ďaľších 100
pred sebou, takže ideme na to postupne. :-)

9. Stali ste sa ambasádorkami
odevnej výstavy Trenčín Mesto
Módy 2018, prezdraďte nám,
kde budú môcť návštevníci
obdivovať Vašu módnu
kolekciu, prípadne aké
prekvapenia Ste si pripravili
na tohtoročnú výstavu?
Naša expozícia sa bude nachádzať v pavilóne č.7, ktorý bude súčasne fungovať aj
ako programové centrum s množstvom
módnych prehliadok a atraktívneho programu. Našu expozíciu sme spojili s úžasnou
módnou ilustrátorkou, ktorú všetci poznajú
pod značkou Danyela Art, Danielkou Pavlíkovou. A tie prekvapenia sa návštevníci dozvedia priamo na výstave TMM!
V i z á ž a v l a sy : K R AS OTIK A
Sty l i n g : Ja n a Ja n kov ičová
O b l ečen i e: Da nye la A r t ,
To p á n kovo , kl ob úč ik y
W NDRL N D. s k
Foto : Š i m o n Fo rtu n a , S Ta r t s
M i esto : resta u ra nt AT R I O, Tre n č ín
ROZHOVOR
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DAJTE VAŠIM
NECHTOM
TO, ČO SI
ZASLÚŽIA
Ruky a nechty sú naša vizitka tak ako žien tak
aj mužov a prezrádzajú o nás často oveľa viac,
než by sme chceli. Naše ruky sú ale každý
deň vystavované veľkej záťaži, ktorá má
vplyv na ich vzhľad a preto by starostlivosť
o ruky a nechty mala byť samozrejmosťou.
Veľké množstvo ľudí považuje manikúru a starostlivosť o ruky
či nechty za zbytočnosť. V každom prípade okrem estetickej funkcie zohrávajú ruky aj funkciu reprezentatívnu. Veď si
podávame ruky, podpisujeme dôležité dokumenty a aj pri
stravovaní máme ruky na stole. Naše ruky a nechty sú teda
neustále vystavované očiam druhých ľudí a preto by sme ich
nemali zanedbávať. V našom nechtovom štúdiu sa postaráme,aby boli krásne a zdravé. V štúdiu NAIL BAR vám poradíme aké sú nechtové trendy v tomto roku (na jeseň) a na
čo si dávať pozor.

Krásne ruky a nechty budú v okamihu skutočnosťou s profesionálnymi nechtovými dizajnérkami a manikérkami v tíme NAIL BAR Avion Shopping Park v Bratislave. Naše manikérky urobia všetko pre to, aby vaše ruky vyzerali boli okúzľujúce. 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 starostlivosti o pokožku rúk a nechtov. Značka O.P.I. je rovnako známa najmä úžasnými lakmi na nechty, ktoré dostanú každú ženu v okamihu, ako ich prvý raz vyskúša. 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.

AV I O N S H O P P I N G PA R K
I v a n s k á 1 6 , B R AT I S L AVA • w w w. n a i l b a r. s k

FASHION SHOW

Miesto: Expo Center, Trenčín
Dátum: 14.9.2018
Hosť: Mária Čírová

S LÁSKOU

Vstupenky exkluzívne na

Luna outlet
Fajnorovo nábrežie 2
(budova osobného prístavu)
811 02 Bratislava
Slovenská republika
Kontakt 0917 839 368
Instagram: luna_fashion_bratislava

ZAČÍNAME VÝPREDAJ

od 29.08.

až do

70%

POZVANIE NA
STRETNUTIE
S EMÓCIOU
Trenčín Mesto Módy, kávy, piva, histórie, futbalu,
hokeja či pohody... Tak ktoré z nich si vyberiete?
Návrat k mestu módy, ktoré v dávnych
dobách priťahovalo do mesta pod hradom celé Československo? Áno. Vyberte sa na výstavisko, dnes Expo Center, stretnite tie najlepšie mladé talenty
a spoznajte ich nápady. Našepkajú vám,
v čom sa budete moderne a dobre cítiť
zajtra.
Káva? Áno a môžete si vybrať.
V Trenčíne, okrem množstva útulných
kaviarničiek, nájdete aj tri pražiarne
kávy. Prvú trenčiansku pražiareň (Coffe
Sheep) na Ulici Marka Aurélia, ďalšiu
rovnako v historickom centre na Sládkovičovej ulici (Ogodo) s výhľadom na fontánu Vodníka Valentína a tretiu poctivú

Pražiarničku by Caffé Vita hneď za jeho
chrbtom na Štúrovom námestí. Všetky
voňajú čerstvo praženou surovinou, no
každá s originálnou príznačnou arómou.
Pivo? Nuž, doprajte si čas. V trenčianskom remeselnom pivovare Lanius v historickom meštianskom dome
z roku 1649 na Mierovom námestí môžete ochutnať zo 6 až 10 druhov ich
vlastného čapovaného piva rôznych
svetových pivných štýlov. V roku 2017
bodovali v rebríčku najlepších pív a pivovarov z 92 krajín sveta!
Centrum mesta budete mať ako na
dlani, ak navštívite Mestskú vežu, ktorá

okrem úžasného výhľadu ponúka počas
celého roka výstavy regionálnych i celoslovenských umelcov.
„Pamätaj, že každý stráca len ten život, ktorý prežíva a prežíva len ten, ktorý
stráca,“ sú slová Marka Aurélia, ktorého v historickom srdci mesta od mája
tohto roku pripomína aj fontána s jeho
menom. Na prechádzke Mierovým námestím ju nemôžete minúť. Symboliku
plynúceho života stvárnil jej autor Jiří
Plieštik prostredníctvom bronzového
moderného diela, ktoré súčasníkom
pripomína rímsku minulosť Trenčína ako
jedného z troch najstarších miest na
Slovensku. O slávnom nápise na trenčianskej hradnej skale ste už určite počuli. Ak ste ho náhodou ešte na vlastné
oči nevideli, zájdite do hotela Elizabeth
na začiatku Mierového námestia, jedného z top 10 najobľúbenejších hotelov na
Slovensku.
Po ceste k nemu, poniže Župného
domu so sídlom Trenčianskeho múzea sa pozorne dívajte pod nohy. Práve
tam totiž nájdete pôdorys novoobjavenej hornej brány mesta vyložený iným
typom kamennej dlažby. Bránu, ktorá
bola súčasťou mestského opevnenia
stredovekého a renesančného Trenčína,
objavili archeológovia pod zemou len
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certami a detským divadlom alebo
z Mariánskeho námestia, kam vás dovedú farské schody, ktoré stráži asi tristoročná socha sv. Janka Nepomuckého.
Cieľom prechádzky môže byť čistý pokoj lesa s relaxujúcim účinkom. Ak máte
chuť na niečo výnimočné, vyskúšať
môžete prekonávanie lanových prekážok zavesených vo výške na stromoch
v Tarzanii.
Aktívny oddych ponúka aj rieka
Váh a jej brehy. Auto môžete bezplatne zaparkovať pri mestskej krytej plavárni a vybrať sa po hrádzi na bicykel
či kolieskové korčule, zahrať si tenis či
badminton na Ostrove, prejsť sa ponad
rieku po starom železničnom moste do
prírodného parku pri Váhu s množstvom
podnetov na pohyb a relax. Zastaviť sa
tu môžete i na letnom kúpalisku.

pred rokom v rámci komplexnej rekonštrukcie námestia.
Trenčiansky hrad ponúka najskôr
výstup s náročnejším prevýšením, keď
to však zvládnete, odmena v podobe
výhľadu na okolitú krajinu je istá. V najbližšom roku pribudne druhý vstup do

hradu cez práve rekonštruované južné
opevnenie. Prepojí Trenčanmi obľúbený
čerešňový sad a takzvané pľúca mesta
– lesopark Brezina.
Stačí sa načiahnuť a les máte z centra mesta priam na dotyk – z Átria pod
Mestskou vežou, ktoré v lete žije kon-

Spojiť sa s mestom a zistiť, čo je práve nové a kam sa ešte vybrať pri návšteve Trenčína môžete prostredníctvom
stránok trencin.sk, visit.trencin.sk, facebooku a instagramu Mesta Trenčín.
CESTOVANIE
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ŠPORT A ROMANTIKA? OBJAVTE PÄŤ MIEST,
KDE IDE O DOKONALÉ SPOJENIE
Hovorí sa, že protiklady sa priťahujú, a ak
to platí aj vo vašom vzťahu, asi to mávate pri voľbe miesta spoločného oddychu
niekedy náročné. Preto sme sa vám rozhodli pomôcť a vybrali sme päť destinácií,
ktoré spĺňajú všetky náležitosti toho, aby
ste spolu strávili neopakovateľné chvíle
a obaja si splnili očakávania, ktoré od malého výletu alebo dovolenky máte. Každý
zájazd samozrejme zahŕňa ubytovanie
v kvalitnom hoteli a služby delegáta našej
cestovnej kancelárie.

ré mesto pretkané uličkami s butikmi plnými najnovšou módou a šialene dobrým
jedlom. Prednostne vám odporúčame
navštíviť štvrť Navigli. Najmä v letnej sezóne je to tam úžasné – farebné a plné života, z ktorého sa vám nebude chcieť odísť.
Ale prekonajte to a vyberte sa smerom
k slávnemu San Siru. Či už si vyberiete
zápas AC Milán alebo ich nezmieriteľných
rivalov z Interu, uvidíte skvelý futbal a domácich „tifosi“ priamo v akcii. V prípade
voľby Nerazzurri aj so slovenským bonusom menom Milan Škriniar.

Paríž
Barcelona
Na svete neexistuje človek, ktorý by nemal rád Paríž. Francúzi sú majstri romantiky, a tak či už budete korzovať po historických bulvároch alebo sa presúvať hoc
aj obyčajným metrom, krása vás bude
obklopovať zo všetkých strán. Kamkoľvek sa vyberiete, vrátite sa do čias kráľov,
princezien a šľachty. Odporúčame vybrať
sa do Montmartre s bazilikou Sacré-Coeur, obzrieť aj Eiffelovu vežu a nevynechajte Louvre. K tomu si v stánku kúpte
domácu „baguette“ a pocit blaženosti sa
dostaví extrémne rýchlo. A futbal? Smer
Park Princov, kde svoje klenoty ukrýva
hviezdami nabitý PSG s Neymarom, Buffonom, Cavanim a supernovou budúcnosti Kylianom Mbappém.

Miláno
Ó Dio, ak ste doteraz nemohli nájsť
miesto, kde by sa vaše požiadavky dokonale stretli, asi ste ešte neboli v Miláne.
Historické centrum, opera La Scala a sta-

Nikde inde na svete sa svetská krása nesnúbi s tou futbalovou tak dokonale ako
v Barcelone. Gaudího mesto, plné jeho
neopakovateľných stavieb, so stovkami
čarovných uličiek vás uchváti. Vyšplhajte
sa k nádhernému Parku Guell a odbočte k starým vojenským bunkrom. Čaká
vás najkrajšia vyhliadka na nočné mesto,
ktorú poznajú len domáci. Pre romanticky strávený večer odporúčame navštíviť
Casa Batlló s tematickou večerou, v duchu majstra Gaudího. Nuž a ak máme vybrať z piatich destináciu jedinú, kde futbal
môže byť aj vrcholom celého výletu, musí
to byť Barcelona. Camp Nou, FC Barcelona a Lionel Messi chytia za srdce aj človeka, ktorý futbal nikdy nevidel. Choďte
a nechajte sa okúzliť.

Londýn
„God“ ešte stále „save the Queen“ a bola
by škoda, ak by ste starú dámu nešli po-

zrieť. Určite bude rada. Londýn je úžasný
v tom, že nech už sú vaše záujmy akékoľvek, v tomto meste sa nudiť nebudete.
V rámci turistiky nemôžeme nespomenúť
Big Ben, Buckingham či Tower Bridge, to
je povinná jazda. Ak vám však môžeme
dať iný tip, choďte sa pozrieť do filmových
štúdií, kde sa nakrúcali filmy o Harrym Potterovi. Ak čarodeja s typickými okuliarmi
máte radi, zažijete neopakovateľný zážitok.
No a futbaloví fanúšikovia? Tí budú mať
ťažkú hlavu už len z toho, kam sa vybrať na
zápas. Arsenal, Chelsea, Tottenham alebo
na pivko s chlapcami z Green Street a fandiť West Hamu? Dilema, však? Dobre si to
premyslite, pretože „London Calling“.

New York
Ak je u vás doma primárnym športom hokej, nájsť spoločný výlet bude ešte ťažšie
ako u futbalových dvojíc. Nič však nie je
nemožné. Aj na takúto možnosť sme mysleli. Dámy a páni, New York je jasná voľba.
„Big Apple“ nikdy nesklame a ponúka toľko možností, kam vyraziť, že by vám celý
výlet nestačil ani na prečítanie ich zoznamu. Čo sa hokeja týka, tam je to jasné, Madison Square Garden a domáci Rangers
sú povinnou voľbou. A potom už si nekazte chuť a v meste si tiež vyberajte len
to najlepšie. Socha slobody, Ground Zero
a Central Park? Za nás určite áno. Síce je
tam vždy kopec ľudí, ale „This is New York,
baby“... A potom smer Manhattan, Times
Square a 5th Avenue, ako aj ďalšia obrovská kopa atrakcií na každom kroku. Ak
chcete mesto, kde nuda nehrozí, booknite
si letenky priamo do NY City.

VYCHUTNAJTE SI
NAJKRAJŠIE SVETOVÉ
MESTÁ VO DVOJICI
ZÁJAZDY PRE PÁRY
od 290 €
www.futbaltour.sk | info@futbaltour.sk | 0948 266 997
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NEBEZPEČNÁ
LÁSKAVOSŤ

"Tajomstvá sú ako margarín
– ľahko sa rozmazávajú, ale škodia srdcu."
Nebezpečná láskavosť, postmoderný film noir režiséra Paula Feiga, sa odohráva na malom predmestí, kde
býva aj Stephanie Smothersová (Anna Kendrick), mamička a vloggerka, ktorá sa snaží prísť na to, prečo jej
najlepšia priateľka Emily Nelsonová (Blake Lively) náhle zmizla z ich mestečka. V pátraní jej pomáha manžel
Emily Sean (Henry Golding) a obaja čoskoro zistia, že
pravda sa ukrýva hlboko pod povrchom. V tomto štýlovom a napínavom thriller si diváci užijú množstvo nečakaných dejových zvratov, zrád, tajomstiev a odhalení,
lásku a vernosť, ale i vraždu a pomstu.
O hlavných hrdinkách NEBEZPEČNEJ LÁSKAVOSTI
si môžete spraviť vlastný obraz na základe toho, kde bývajú, ako žijú a vyzerajú, ale čoskoro pochopíte, že pod
nablýskanými fasádami sa skrývajú temné tajomstvá.
Dej filmu sa točí okolo usmievavej, praktickej mamičky
z predmestia, Stephanie, ktorá veľa času trávi nad svojimi vlogmi. Vďaka túžbe po usporiadanej domácnosti,
pravom priateľstve a lahodných receptoch sa zoznámi
s elegantnou a očarujúcou Emily, ktorá ju vtiahne do
šialenej spleti vražedných klamstiev a špinavých trikov.
Keď sa tieto dve mamičky stretnú prvýkrát, Stephanie je úplne fascinovaná. Emily je pre ňu bohyňa – najmä vďaka svojmu super snobskému spôsobu života.
Pracuje v oblasti exkluzívnej módy, za manžela má sexy
britského spisovateľa a jej dom by mohol slúžiť ako výkladná skriňa modernej architektúry. Preto sa Stephanie
cíti nesmierne polichotená, keď si ju Emily vyberie za
svoju dôverníčku a novú najlepšiu priateľku.
Odrazu má Stephanie pocit, že so dostala do svojho
vysnívaného mamičkovského raja. "Potrebovala by som
od teba malú láskavosť," povie Emily v jedno popoludnie. Bez akéhokoľvek zaváhania Stephanie súhlasí, že
vyzdvihne zo školy aj jej syna Nickyho Lenže malá láskavosť sa zmení na veľký problém, keď Emily bez vysvetlenia zmizne a po syna si už nepríde. Držiac sa svojho vlastného kréda, že mamičky musia všetko zvládnuť

vlastnými silami, Stephanie rozbehne pátranie na sociálnych sieťach, kde prosí svojich fanúšikov a followerov,
aby jej pomohli nájsť stratenú kamarátku. Zatiaľ netuší,
čo všetko postupne vypláva na povrch, ale postupne sa
snaží rozmotať temnú pavučinu klamstiev, podvodov
a previnení, ktorých sa dopustila aj ona sama.
Režisér Paul Feig (Bridesmaids, Spy, "Freaks and
Geeks") po úspešných komédiách, ktoré ho preslávili,
nakrútil tentokrát napínavý thriller s množstvom prekvapivých momentov, ktorý funguje aj ako satira na životný štýl 21-eho storočia a neustále hľadanie posvätného
grálu dokonalosti vo všetkých oblastiach ľudského života. Producent Jessie Henderson vysvetľuje: "Myslím, že
divákom by sa mohlo páčiť, že náš film vzdoruje nejakému škatuľkovaniu. Jednoducho sme sa snažili zobrať si
to najlepšie z rôznych žánrov."

ETIÓPIA – cesta k prírodným kmeňom
nezaťaženým civilizačnými chorobami
Do Etiópie som sa vybrala už druhý krát a to po dvanástich rokoch. Počas mojej prvej cesty
som navštívila len starobylú kresťanskú severnú časť krajiny, lebo do južnej Etiópie sa v tom
čase cestovalo len veľmi málo a bolo k tomu treba aj veľa odvahy. Na juhu boli v tej dobe len
minimálne ubytovacie možnosti a hlavne tu žilo veľa pôvodných a nebezpečných kmeňov.

Dnes sa už za poznaním do južnej Etiópie
jazdí častejšie. Nie sú tu síce päť hviezdičkové hotely, ale bežným turistom miestne
„lodge“ postačia. Zámerne nepíšem cestovateľom, lebo cestu sem dnes zvládne aj
bežný turista, keď nerátam návštevu kmeňa Suri, pretože tam nevedú cesty.

Kmeň Dassanech nazývaný
Geleb a rieka Omo
Po krásnej asfaltovej ceste sme sa vybrali
do dediny Omorate. Leží na juhu Etiópie pri
hranici s Keňou. Počas cesty sme nestretli
žiadne iné auto. Tesne pred veľkým betónovým mostom sme zahli doľava a zase
blatovou cestou, predierajúc sa ľuďmi
a výmoľmi plnými blatovej vody sme zastavili pri plechovej búdke zaplavenej vodou. V tejto búdke sa malo nachádzať stanovisko pasovej kontroly, lebo práve tu sa
nachádza oblasť hraničného pásma s Keňou. Momentálne sa tu nedalo pracovať,
tak sme išli ďalej do obce. Náš sprievodca
s krásnym menom Nathenael, v skratke
Naty nám tu odobral pasy a odniesol ich na
kontrolu do náhradnej budovy. Až tu, priamo v obci sme stretli prvých ázijských turistov, ktorí boli už na odchode z Omorate.
Odstavili sme autá a len naľahko,
s drobnými peniazmi a fotoaparátmi sme
vykročili k prístavu. Prístav je prisilné slo12
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vo. Povedzme, že k brehu rieky Omo, kde
sa dá nastúpiť do loďky. „Zbláznila si sa?
Tam mám nastúpiť? Zakričala na mňa Monika a pokračovala: „To v programe nebolo.“ Mala pravdu. Nebolo. Bol to náhradný
program za kmeň Karo, ktorý sme nevideli
kvôli nezjazdnej ceste. Ostali sme stáť obklopené skupinou čiernych mužov, ktorí sa
zo zvyku vypytovali odkiaľ prichádzame
a ako sa voláme. Sprievodca nám ukázal
na jedinú akú-takú slušnú loďku a kázal
nastúpiť. Priznám sa, že ani mne nebolo všetko jedno. Rozvodnená rieka Omo,
ktorú preslávil na Slovensku dokument
Pavla Barabáša, sa netvárila veľmi priateľsky. K dispozícii neboli žiadne záchranné
vesty, všade plno blata a bolo treba nastúpiť do lode, ktorú pomocou drevených
tyčí - pádlami posúvajú dvaja mladí muži
na opačnú stranu rieky.
Miestni chlapci nám na spríjemnenie
cesty natrhali trávu a položili na lavičky
v loďke, aby naše ctené zadky neboli úplne zablatené. Vždy dvaja mladí muži chytili každú z nás za ruky, aby nás v poriadku
dostali do lode. Všetky štyri turistky zo Slovenska sme bez slov a vytreštenými očami
vliezli do pripraveného korábu a zhlboka
dýchali. Zrazu som upriamila pozornosť na

vysokého muža. Vyzliekol sa donaha, dal
do nášho člnu svoje oblečenie a hodil sa
do vody. Neviem prečo to urobil, ale pravdepodobne bol naša prvá pomoc v prípade, keby sa čln s nami prevrátil. Plával vedľa nášho člnu až na druhý breh rieky Omo,
kde sa obliekol do trička a kraťasov. Ako
sme neskôr zistili, bol to náš sprievodca
pri návšteve miestneho kmeňa, ktorí nám
následne robil spolu s našim stálym sprievodcom Natym prehliadku kmeňa Dassanech (čítaj Desaneč).
V rieke sme videli plávať ešte zopár
mladých ľudí, ktorí sa pridŕžali kmeňov
stromov a týmto spôsobom sa prepravovali na druhú stranu rieky, ale aj ľudí prepravovať sa v člne vydlabanom zo stromu.
Až po prehliadke kmeňa a návrate do auta
sme si uvedomili vážnosť situácie na rieke,
keď sa šofér spýtal, či sa nám páčilo v dedine a či sme videli obrovské krokodíly. Utopenie pravdepodobne nebolo to najstrašnejšie, čo sa nám mohlo stať pri preprave
loďou na opačný breh rieky Omo.

Dassanech - kmeň nazvaný
podľa obľúbeného nápoja
Miestny sprievodca – čiže nahý plavec
– nám počas cesty do dediny vysvetľoval miestne zvyky kmeňa. Sám pochádza
z tohto kmeňa a jeho rodičia bývajú pria-

dedinu s tým, že budeme mať voľné ruky
a pokoj na fotenie všetkých členov obce.

mo v dedine. Počas tejto prechádzky som
si uvedomila, že malých plavcov je tu asi
viac, lebo cestou do dediny stretávame
množstvo nahých malých detí, ktoré sa
s obrovskou radosťou máčajú v kalužiach
s blatovou vodou. Špliechajú sa a tešia, ako
to vedia len deti. Hneď sme rozmýšľali, ako
asi by mamy na Slovensku hnali deti z tých
kaluží a rovno by ich vložili do sprchy a vydrhli ich, aby na nich nezostalo ani kúsok
blata. Tu to deťom nehrozí. Aj dospelých
sme počas našej cesty južnou Etiópiou
viackrát videli kúpať sa v kalužiach z dažďovej vody.
Hoci sme za fotografie ľuďom platili,
dostali sme od sprievodcu prísne pokyny
čo môžeme robiť a čo nie. Zarazilo ma, že
nemáme rozdávať naše prázdne plastové
fľaše od vody ľuďom, ktorí ich všade od nás
pýtali. Odôvodnením bolo, že majú svoje prírodné a ľahučké nádoby zo sušenej
dyne a takto sa im len kopí odpad, ktorému trvá roky až sa v prírode rozloží. Múdro
hovoril ten náš mladý sprievodca! Zakázal
nám dokonca rozdávať sladkosti deťom.
Podľa jeho slov potom tieto deti nejdú do
školy, ale čakajú na turistov kvôli cukríkom
a darčekom. Ale skúste si dať nejakú „mlsku“ do úst a nedať deťom, ktoré k vám naťahujú rúčky za cukríkom! Všetko má svoje
za aj proti...
Turista znamená pre dedinu kmeňa
Dassanech zaručený finančný príjem. Ešte
pred dedinou sa pred nás vrhajú miestne
deti v pózach pripravených na fotografovanie za poplatok. Odolávame. Po vstupe
do dediny k nám pristupujú dospelé ženy
s tým istým úmyslom. Sprievodcovia si
urobia poriadok s miestnymi ľuďmi, aby
nerušili a najprv robia výklad. Ale miestni
dobiedzajú ďalej, pretože očakávajú peniaze za fotenie. Po chvíli to sprievodcovia
vzdávajú a navrhujú zaplatiť jednotný poplatok 400 birrov, čo je asi 16 eur pre celú

Vyplatili sme žiadanú sumu, ale až taký
veľký posun k pokojnému výkladu a foteniu sa nekonal. Vždy nás nejaká miestna
žena okríkla, aby sme ju nefotili, ale sprievodca bol naporúdzi a malé spory riešil
na mieste. Až na neodbytné deti. Tie mali
naučenú formulku v angličtine: „Deti nie
sú skupina!“ Bolo vtipné ako nenápadne to
vždy zašepkali, aby to sprievodca nezačul
a stáli si neodbytne za svojim tvrdením.
Nedali sa odfotiť bez samostatnej odmeny.

V kmeni ma zaujali účesy mladých
žien. „Ako je to s účesmi?“ pýtam sa nášho
plavca. „Slobodné dievčatá majú urobené
dva vrkôčiky po bokoch hlavy a vydaté
ženy si ich češú tak, že si ich vytvoria na
vrchu hlavy. Tým sa odlišujú a každý hneď
vie, ktorá je vydatá a ktorá slobodná,“ vysvetlil sprievodca. „Ako je to s obriezkou?“
vypytujem sa ďalej. „Samozrejme, obriezku
podstupujú mladé ženy vo veku osem až
desať rokov. Od tohto úkonu sa môžu stať
matkami a zaručiť pokračovanie kmeňa.
K tomuto obdobiu, keď dievčatá prichádzajú do puberty, sa vykonáva obrad Dimi,
čo je čas spojený s rôznymi duchovnými
praktikami. Udalosť obradu sa týka len prvorodených dcér, ktoré dostanú požehnanie starešinov alebo náčelníkov.“

Kmeň žije v polygamii. Za ženu treba
vyplatiť veno, čo je obyčajne desať kráv
a šestnásť kôz. Sprievodca zmenil tému na
jemu príjemnejšiu: „Teraz začína obdobie
dažďov. To znamená, že ľudia kmeňa Dassanech nasadia plodiny a budú sa venovať
poľnohospodárstvu. Sorgo – obilnina, ktorou sa prevažne živia a robia si z nej kašu,
je uskladnená v týchto malých sýpkach
medzi domami. Teraz vidíte ako väčšina
žien obce opravuje svoje domčeky. Domy
si ženy opravujú spoločne. Tyčky z dreva
vtlačia do zeme a zakryjú kožami. Modernejšia krytina je z kusov plechu.“ Ako sa neskôr dozvedáme, ich jednoduché obydlie
vyplýva z toho, že sú čiastočne nomádi.
To čo nám sprievodca nevysvetlil, som
si musela nájsť v knihách. Nevedela som,
prečo niektorí volajú kmeň Dassanech a iní
Geleb. Dočítala som sa, že Geleb je hanlivá
prezývka, ktorú si vyslúžili vďaka nápoju,
ktorý pripravujú lúhovaním pražených šupiek kávových zrniečok. Tento „čaj“ sa nazýva geleb. Inde zase píšu, že toto etnikum
má veľa ďalších mien, ale Galeb, Gheleba
znamená hanlivý názov v preklade asi ako
neger. Snáď sami vedia kde je pravda.
V Etiópii žije asi 32 - 48 tisíc Dassanechov po oboch brehoch rieky Omo, na
sever a východ od jazera Turkana. Pôvodne boli pastieri, dnes už pestujú aj obilniny a strukoviny. Kmeň sa skladá z ôsmich
klanov, ktoré prišli pôvodne zo Somálska
a z Kene. Sú pohromou pre susedné populácie. Majú veľa zbraní a vedia ich používať.
Zvyk kastrovať svojich nepriateľov dodáva
ich zlodejským výpravám za krádežami
dobytka k okolitým kmeňom veľmi zlé
meno. Pritom mäso je len málokedy súčasťou stravy, pretože zabitie kravy považujú za plytvanie majetkom. Podobne ako
u iných kmeňov južnej Etiópie odoberajú
kravám krv, ktorú zmiešajú s mliekom a nápoj považujú za pochúťku.
Autor foto a članku:
Silvia Vaculíková
CESTOVANIE
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ROZPRÁVKOVÁ ZIMA S GRAND HOTELOM BELLEVUE
Ak sa ešte rozhodujete, kde strávite zimu, ideálnym miestom, ktoré splní
predstavy aj najnáročnejšieho hosťa sú určite Vysoké Tatry so širokou ponukou
voľnočasových aktivít a výberu ubytovania podľa kategórie a služieb.
Jednou z príjemných volieb môže byť aj
štvorhviezdičkový Grand Hotel Bellevue,
ktorý dnes patrí medzi najvyhľadávanejšie hotely v regióne.

lesnej schránky je v ponuke kozmetika,
pedikúra a manikúra.

Dnes hotel patrí medzi lídrov, ktorý
dokáže uspokojiť požiadavky aj náročných hostí. Je dôležitým kongresovým
centrom, ale ani za ponukou k individuálnym hosťom nezaostáva.
Hostia si môžu vybrať z bohatej ponuky sezónnych a celoročných balíčkov
doplnených o tematické programy. Pre
deti sú pripravované animácie, pre dospelých jóga, zumba, aqua gymnastika,
relaxačné cvičenia, ale i premietania so
zaujímavými hosťami a koncerty.
Hotel sa môže popýšiť kvalitne vybudovaným wellness i fitness centrom.
Súčasťou wellness je plavecký 20 metrový bazén, saunový svet s fínskou –
suchou a bylinkovými saunami. Jeho
súčasťou je ochladzovací bazén, vírivé
vane a kneipove kúpele.
V ponuke masáží máme klasickú
a reflexnú masáž. Z procedúr a kúpeľov

parafango a rašelinový zábal, aromaterapiu, oxygenoterapiu, inhalácie, magnetoterapiu podľa zdravotných problémov hosťa.
Na stabilizáciu duševnej rovnováhy ponúka svetelnú a zvukovú terapiu.
Uvoľní vašu dušu a telo spod stresujúcich vplyvov.
Vyhľadávané sú i thajské masáže.
Profesionálna terapeutka prehmataním akupunktúrnych bodov zbaví vaše
telo pocitu únavy, odstráni svalové kŕče
a nervové napätie. Masáže stimulujú
krvný obeh, uvoľnia pohyblivosť svalov,
kĺbov a šliach.
Saunami a procedúrami získate psychickú rovnováhu. Na skrášlenie te-

Šport centrum tvorí fitness centrum
s profesionálnym zariadením na kardiovaskulárne cvičenie. Hostia môžu využiť
priestrannú telocvičňu s basketbalovými košmi a bránkami na sálový futbal.
Môžu si zahrať bowling, biliard alebo
squash. Mimochodom, je to jediné
miesto v Tatrách, ktoré disponuje squashovým kurtom.
V Tatrách je všetko na dosah ruky.
Len pár metrov sa nachádza pozemná
lanovka na Hrebienok. Práve tam sa
začína sánkarská dráha, jeden km od
hotela sa nachádza lyžiarske stredisko,
ktoré je vhodné predovšetkým pre začínajúcich lyžiarov. Priamo v hoteli si
požičiate lyže, zarezervujete inštruktora
a odvoz do blízkych lyžiarskych stredísk.
Na milovníkov bežeckého lyžovania
a behu čakajú upravené a označené
bežecké trate, a okruhy na malé prechádzky alebo beh. Vo vysokohorskom
prostredí platí od začiatku novembra
zimná uzávera. Ostávajú však stále
otvorené turistické chodníky smerujúce
na vysokohorské chaty a do dolín, s výnimkou chaty pod Rysmi.

Začiatkom júla otvorila slovinská značka
Lisca na Slovensku prvú prevádzku so svojim
sortimentom – tzv. monobrand. Značka
predstavila svoj prvý nezávislý maloobchod
v Bratislave v obchodnom centre BORY MALL.
Ženy budú obzvlášť milovať výber módnej, elegantnej, hravej a zvodnej spodnej bielizne, nočného
programu a plaviek v letných mesiacoch na ploche asi 50 štvorcových metrov modernej prevádzky
Lisca. Nová predajňa je navrhnutá v súlade s najnovšími obchodnými normami, ktoré kladú do
popredia požiadavky zákazníkov. Moderná a romantická atmosféra, diskrétne svetlá, minimalistické
prostredie a teplé materiály zaisťujú, že návštevníci sa cítia ako doma a sami si môžu vyberať svoju
perfektnú podprsenku . Lisca sa zameriava aj na skúsených a najlepších asistentov predaja, ktorí sú
profesionálne vyškolení na to, aby pomohli zákazníkom získať všetky dôležité detaily a informácie
o výrobkoch, a ktorých priateľská energia a prístup prispieva k príjemnému nakupovaniu.
"Značka Lisca je perfektne vhodná pre ľudí nielen v Bratislave ale i na Slovensku vôbec,
ktorí oceňujú krásu a kvalitu," hovorí Martina Csalová, konateľka spoločnosti Premira,
s.r.o., ktorá je importérom značky na Slovensko. "S našim prvým obchodom začíname
novú kapitolu príbehu našej značky na Slovensku. Veríme, že odteraz bude Lisca ešte viac
dostupná pre zákazníkov u predajcov spodnej bielizne a konfekcie, "dodáva s úsmevom.
Výrobky vyhovujú ženskému telu, sú ako druhá koža a uspokojujú
potrebu žien cítiť sa krásne a atraktívne.
Čo sa týka produktov Lisca, okrem vynikajúceho pomeru ceny a kvality má širokú škálu
veľkostí košíčkov podprseniek a plaviek (od A do H) a modely pre všetky štýly a príležitosti–od
každodennej a praktickej elegancie po extravagantné a sexy modely. Lisca je značka určená
pre ženy, ktoré chcú nosiť len to najlepšie, a ktoré chcú potešiť nielen seba ale i ostatných.
Ste vítaní a srdečne pozvaní do prvého maloobchodu Lisca v Bratislave, kde na vás čakajú
prekvapenia, darčeky, výhody a milý odborný personál, ktorý Vám ochotne a rád pomôže.

n OC BORY MALL Bratislava
n OC CENTRO NITRA
n OC LAUGARICIO TRENČÍN

n OC EUROPA Banská Bystrica
n OC OPTIMA KOŠICE
n OC GALÉRIA MARTIN

Distribútor: Premira, s.r.o., Bratislava, 0902/244268, info@premira.sk
LISCA SLOVENSKO, LISCA Spodná bielizeň

Ako si zabezpečiť dvere do bytu
alebo domu? Týmto zlodeja
odradíte hneď na začiatku!
proti „vybumpovaniu“ a „vyplanžetovaniu“ , čo sú 2 spôsoby preniknutia.
Ďalej je dôležitá ochrana proti odvŕtaniu. Túto majú vložky vo 4. triede ale
aj niektoré v 3. triede. Správna bezpečnostná vložka je však len prvá časť
dobre ochránených dverí. Tou druhou
je bezpečnostné kovanie. Základné
rozdelenie bezpečnostných kovaní je
na kovanie s prekrytím a bez prekrytia. Kovanie s prekrytím chráni vložku
proti viacerým spôsobom vniknutia. Pri
kovaní bez prekrytia je vhodné použiť
bezpečnostnú vložku, ktorá je ochránená proti odvŕtaniu. Z užívateľského
hľadiska sa kovania delia na kovania
s kľučkou, s guľou alebo s madlom. „Ak
máte alebo si plánujete kúpiť kovanie
s guľou alebo madlom a bojíte sa, že si
zabuchnete dvere s kľúčom vo vnútri,
väčšina bezpečnostných vložiek ponúka možnosť takzvanej prestupovej
spojky, vďaka ktorej sa dá otočiť kľúčom zvonka aj keď je kľúč zasunutý
zvnútra,“ doplnil Adam Varsányi.
Chrániť si svoj majetok je dnes samozrejmosťou. Niektorí sa poisťujú, iní vsádzajú
na prevenciu v podobe dôkladného zabezpečenia svojej nehnuteľnosti. Robíte to však správne? Poradia vám bratia
Varsányiovci z Kľúčovej služby PATRONUS.
Zabezpečenie väčšiny dverí sa skladá najmä z 2 častí – bezpečnostnej
vložky a bezpečnostného kovania. Ak
sú tieto dve zložky správne skombinované, vytvoria celok, ktorý zlodejom nie
len zabráni preniknutiu do vášho domova, ale vo veľa prípadoch ich od krádeže
aj odradí skôr, ako by sa o niečo pokúsili.
Bezpečnostné vložky sa delia do 4. bezpečnostných tried. „Ak máte byt alebo
dom poistený proti krádeži, je potrebné,
aby ste mali bezpečnostnú vložku aspoň v 3. triede. Pri domoch však dávajte pozor na to, že poisťovňa posudzuje
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najslabší bod stavby, ak sa k vám teda
dostane zlodej cez otvorené okno, prípadne cez visiaci zámok na garáži, škodu vám nepreplatia“, radí Peter Varsányi.
Okrem tried si treba pri kúpe bezpečnostnej vložky všímať aj ochranu

Kedy je vhodné vložku vymeniť?
 Pri kúpe bytu – neviete kto všetko
má kľúče.
 Pri strate kľúča – neviete kto kľúč
našiel a kto ho má,
 Ak je byt poistený a vložka nie je minimálne v 3. bezpečnostnej triede.
Ak máte ďalšie otázky ohľadom
bezpečnosti, zastavte u nás v Kľúčovej
službe PATRONUS na Májkovej 2, kde
vám vždy radi poradíme.
Kontakt:
K ľ ú č o v á s l u ž b a PAT R O N U S
Májkova 2, Bratislava
Staré mesto (pri Blúmentáli)
č. tel: 0948507085
0948507086
mail: info@superkluc.com
we b : w w w. s u p e r k l u c . co m

EL-PO s.r.o.

Skladová 6, 917 01, Trnava
el-po@el-po.sk
+421 903 926 371

 ELEKTROINŠTALÁCIE
kostolov, bytov, RD domov, predajní,
herní, barov, výrobných hál, vrátane
prípojok NN a VN do 22kV.

 OSVETLENIE
Exteriérov - záhradné osvetlenie,
vonkajšie osvetlenie a verejné osvetlenie.
Interiérov - diódovými zdrojmi, pásmi ako
aj klasické osvetlenie.

 NÁVRHY
Projektovanie, protokoly vplyvov,
protokoly merania, vykonávanie revíznych
správ a porevíznych opráv.

 ALTERNATÍVNE
ZDROJE ENERGIE
návrh, realizácia, servis fotovoltaických
a veterných systémov.

 DÁTOVÉ ROZVODY
Internetové a telefónne siete, anténne
a zabezpečovacie systémy - alarmy,
systém audio a video vrátnikov.

 OCHRANA OBJEKTOV
Bleskozvody (aktívne a pasívne), pasívna
požiarna ochrana - protipožiarne
prechody s technologickým riešením od
HILTI.

OZETA je významnou slovenskou
značkou, pôsobiacou na slovenskom
trhu už od roku 1939. V sieti
vlastných značkových predajní OZETA
ponúkame klientom široký výber
pánskej a dámskej módy. Medzi
hlavné hodnoty značky OZETA patrí
kvalita, nadčasové strihy a služby
klientom na vysokej úrovni. Správny
výber oblečenia považujeme za
umenie, ktorým človek vyjadruje
svoju osobnosť, svoje ambície,
názory, prezentuje svoju náladu
a v neposlednom rade šarmantne
dementuje svoj rodný list.
Pre náročnú skupinu klientov ponúkame
exkluzívne ŠITIE NA MIERU z kvalitných
materiálov talianskych módnych domov,
v moderných strihoch riadiacich sa
najnovšími svetovými trendmi.
Manažér projektu

Mgr. Roman Vajaš, T: 0918 562 577

NEALKOHOLICKÉ
VÍNO zdravé
víno

NAJVÄČŠÍ VÝBER DIAMANTOVÝCH ŠPERKOV V BRATISLAVE
• SOLITÉRNE ŠPERKY A ZÁSNUBNÉ
PRSTENE ZA SKVELÉ CENY
• DIAMANTOVÉ ŠPERKY S TANZANITMI
• NOVÉ KOLEKCIE ŠPERKOV Z CELÉHO SVETA

Vyrába sa
z kvalitných
odrodových vín.

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

DIAMANTOVÝ
NÁHRDELNÍK

Plnohodnotné víno
s minimálnym
obsahom
zbytkového
alkoholu.
EUR

PRAHA

DUBAJ

BR AT I SL AVA

SOFIA

www.dicholding.com

FASHIONET

HOLDING S.R.O.

www.carl-jung.sk
Distribútor pre SR: EURO CENTER TRADE,
Budovateľská 50, 080 01 Prešov

Adresa: Jašíkova 276/22, 821 04 Bratislava

123

INOVATÍVNA
PRÁČOVNÍCKA TECHNIKA

CLEANING s.r.o., Partizánska cesta 33, Banská Bystrica, tel.: 048/4198 566, e-mail: info@cleaning.sk

www.cleaning.sk



www.primuslaundry.cz

www.eurosofa.sk

JESENNÉ
NOVINKY
%
5
3
UVÁDZACIA AKCIA PLATÍ NA NOVÉ OBJEDNÁVKY

model BANJO

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

