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Deň patrí vám

Niektoré štylistické a funkčné prvky nový RIFTER 
preberá z kategórie vozidiel SUV: zvýšenú svetlú 

 výšku, veľké kolesá, veľkorysú ochranu prahov 
 dverí, spodnej časti karosérie, oblúkov kolies a ná-

razníkov, ale aj predný a zadný kryt pod  vozku. Tieto 
atribúty podporujú jeho silnú osobnosť a podčiar-

kujú jeho všestrannosť: dynamiku a kom paktnosť 
pre jazdu a parkovanie v meste a súčasne silu 

a dostatok  výkonu na výlety do  prírody a na dlhé 
cesty.

Nový Peugeot RIFTER je vybavený modernými 
asistenčnými systémami a vďaka unikátnemu 

priestoru pre vodiča Peugeot i-Cockpit® si 
jazdu naozaj vychutnáte.

Prakticky v každom z nás sa ukrýva dobrodruh, cestovateľ, lovec či romantik – a práve 
pre tieto stránky našej osobnosti vytvoril Peugeot nový model. Dobrodružný Peugeot 

RIFTER sa cíti dobre v mestskej džungli aj v divokej prírode. Spája výhody multifunkč-
ného vozidla na prácu, voľný čas a pre rodinu. Ponúka variabilitu nákladného priestoru, 

dosť miesta na nohy aj vzadu, dve dĺžky karosérie (5 až 7 miest na sedenie) a poradí si 
aj s drsnejším zaobchádzaním.

Peugeot    RIFTER
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Editoriál
Keď sa začnú farbiť stromy v parku do zlatistých tónov, znamená to, že je 

najvyšší čas nachystať sa na zimu: skontrolovať celej rodine teplé kabáty, 

bundy, topánky, pozrieť, či je všetko pripravené na vykurovaciu sezónu 

v byte či dome a samozrejme, postarať sa o štvorkolesového člena rodiny.

Okrem prezúvania na zimné pneumatiky a výmeny zmesi do ostreko-

vačov je vhodné zvážiť aj ďalšiu prípravu. Počas zimných mrazov dostanú 

totiž lak a ostatné exteriérové časti zabrať nielen vplyvom mrazu ale najmä 

stále ešte na cestách používanej agresívnej posypovej soli. Vedeli ste, že 

odborníci v starostlivosti o vozidlá odporúčajú autám pred zimou vosko-

vať lak? Týka sa to aj práve kúpeného vozidla, lebo z výroby odchádza bez 

ošetrenia laku voskom. Treba sa tiež „naladiť“ na obvykle zložitejšie pod-

mienky na cestách. Ak ste si doposiaľ nezvykli mať v aute okrem vody na 

pitie v zásobe aj termosku s kávou, je čas svoje zvyky prehodnotiť. Iste sa 

zíde, lebo so zimou sa u nás zvyknú ešte viac predlžovať kolóny na cestách 

a nie vždy sú včas vyčistené cesty od snehu atď., atď. Nemaľujme však čer-

ta na stenu, možno bude tejto zimy všetko fungovať na jednotku a všade 

prídeme načas... 

Jeseň je sympatická, lebo s ňou prichádza aj najväčší motoristický svia-

tok - AUTOSALÓN AUTOSHOW NITRA, ktorý otvorí svoje brány čo nevidieť, 

už 11. októbra. Na ňom si všetci milovníci motorových vozidiel a  rýchlos-

ti prídu na svoje. Predstavia sa horúce automobilové novinky z Paríža, 30 

značiek, 45 noviniek, výstavné domáce premiéry, nebudú chýbať ani rôzne 

zľavy, súťaže, elektromobily, tuningové autá, ba ani kaskadérske kúsky. Ako 

retro sa medzi veteránmi objavia na exibičnej jazde známe Citroen „kačíce“ 

aj s motívmi Hippies. Okrem zábavy a adrenalínových sprievodných progra-

mov pre veľkých i malých si môžete na výstave u odborníkov overiť, či sa 

dobre staráte o svoje auto a vyskúšať napríklad aj novinky autokozmetiky. 

Pri šálke kávy si v októbrovom Cafe news môžete prečítať o sympa-

tickom dvadsaťosemročnom Martinovi Vaculikovi, úspešnom slovenskom 

motocyklistovi na plochej dráhe, ktorý sa v roku 2013 stal majstrom Euró-

py a má aj ďalšie cenné víťazstvá na Grand Prix. A to napriek tomu, že na 

Slovensku tento šport veľmi nerozvíjame, ani ktovieako nepodporujeme. 

Martin to však nevzdáva a stále sa snaží dobre reprezentovať svoju vlasť. 

Iste by sme si želali mať viac takto zmýšľajúcich a konajúcich mladých ľudí. 

Nemyslíte, že by sme im mali doma vytvárať lepšie podmienky? 

Poteší nás, ak nám svoj názor napíšete. 

V á š  t í m  C a f e  n e w s
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Slovenský motocyklistka na plochej dráhe MARTIN VACULÍK:

O vynikajúcu reklamu pre Slovensko sa už niekoľko rokov stará motocyklista 
Martin Vaculík. Dvadsaťosemročný rodák zo Žarnovice ide na plochej dráhe 
v šľapajach svojho otca, ktorý v bývalom Československu patril k najlepším 
pretekárom. V nasledujúcom rozhovore sa dozviete viac o Martinových začiatkoch, 
neskorších úspechoch, aktuálnej sezóne, ale i manželstve s úspešnou slovenskou 
herečkou Kristínou Turjanovou, s ktorou vychovávajú dvoch synov.

Martin, plochej dráhe sa 
venujete už bezmála 20 
rokov. Skúšali ste to v detstve 
aj v iných športoch?

„Samozrejme, ako každý malý chlapec. Vo 
futbale som však bol asi najväčší antitalent 
na Slovensku, takže futbalová scéna o nič 
neprišla. V stolnom tenise sa mi darilo čo-

raz menej, no a karate, ktoré sa mi páčilo 
asi najviac, ma prestalo baviť po tom, čo 
som bol za každý kontakt penalizovaný.“

Čím vás chytila plochá 
dráha najviac za srdce?

„Odmalička mám rád rýchlosť, dve kole-
sá a k tomu nejaký adrenalín. A to všet-

ko tam je. Okrem toho milujem vyhrávať. 
Keď sa k tomuto časom pridal aj silný vý-
kon, vedel som, že práve to je šport, kto-
rému sa chcem venovať. Napokon som 
mu verný dodnes. A neľutujem.“

Odvtedy pretieklo Dunajom veľa 
vody, na plochej dráhe ste sa 
vyprofilovali na vynikajúceho 

ZBOŽŇUJEM
RÝCHLOSŤ,
DVE KOLESÁ
A ADRENALÍN
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jazdca. Boli aj chvíle, keď 
ste chceli s tým seknúť?

„Ale áno, mal som aj také obdobia, no 
to som ešte nebol ani junior. Neraz mi 
to na tréningoch nešlo tak, ako som si 
predstavoval. Aj som si poplakal. Teraz 
už viem, že to všetko ma posúvalo vpred 
a ak ma pamäť neklame, tak po 16-tych 
narodeninách som ani raz neuvažoval 
nad tým, že s tým skončím.“

Plochá dráha nie je v súčasnosti 
na Slovensku tak populárna, ako 
tomu bolo v minulosti. Prečo?

„Určite to je aj tým, že tento šport dlhé 
roky nerobil žiadny Slovák na vysokej 
úrovni. Okrem toho je smutné, že na Slo-
vensku je plochá dráha iba v  Žarnovici. 
Tým pádom u nás neexistuje ligová scé-
na a dá sa povedať, že ide iba o regionál-
ny šport.“

Pred pár rokmi ste odmietli 
ponuku reprezentovať Poľsko, 
kde ľudia tento šport doslova 
milujú. Nemrzí vás to?

„Bolo to v čase, keď som bol ešte junior 
a  naozaj bolo už všetko pripravené na 
podpis. Uvedomil som si však, že som 
Slovák, som na to hrdý a chcem repre-
zentovať krajinu, v ktorej som sa narodil. 
Zároveň som si chcel všetko sám vyma-
kať a nemať to vďaka občianstvu jedno-
duchšie v Poľsku, ktoré má jednu z naj-
kvalitnejších súťaží na svete. To sa mi aj 
podarilo, takže ľutovať ani nemám čo.“

V aktuálnej sezóne ste 
súčasne pretekali vo 
farbách troch zahraničných 
tímov v troch rozličných 
ligách–anglickej, švédskej 
a poľskej. Ako je to možné?

„Je to z toho dôvodu, že ani jeden z tých-
to klubov sa nemôže stretnúť vo vzájom-
nej konfrontácii. Každá krajina má totiž 
svoju ligu, stanovený odlišný pretekár-
sky deň, a tak sa ani nemôže stať, že by 
termíny v jednotlivých súťažiach časovo 
kolidovali.“

Že je pretekanie na plochej 
dráhe pomerne nebezpečný 
šport, musí byť každému 

jasné hneď na prvý pohľad. 
Akými zraneniami ste si okrem 
nedávnej otvorenej zlomeniny 
členka doteraz prešli?

„Z  tých vážnejších to bola zlomená ste-
henná kosť, no napríklad také polámané 
kľúčne kosti už ani nerátam. To je akási 
plochodrážna chrípka, bežná vec. K tomu 
som mal ešte aj zopár otrasov mozgu.“

Taktiež ide určite o finančne 
náročný šport. Aký je váš 
rozpočet na sezónu?

„Plochá drahá je finančne náročná, no 
nie zasa ako formula či MotoGP. Môj 
sezónny rozpočet sa pohybuje na hra-
nici 300-tísíc eur. Zahŕňa stavbu piatich 
nových motoriek, náhradné diely na tri 
motorky, platy mechanikov, ladičov, ma-
nažérky, kondičného trénera, mikrobus, 
cesty a všetky poplatky s nimi spojené.“

Málokto vie, že ste majster 
Európy z roku 2013. Aké 
ďalšie pozoruhodné 
výsledky si ešte ceníte?

„Určite tri víťazstva na Grand Prix, pričom 
každé z nich bolo svojim spôsobom je-
dinečné. Obrovské emócie som taktiež 
prežíval v roku 2012, keď sme sa s mojim 
vtedajším tímom stali majstrami Poľska.“

Vašou manželkou je slovenská 
herečka Kristína Turjanová, 
s ktorou vychovávate dvoch 
synov, 3-ročného Marka 
a 9-mesačného Maxima. 
Viete si ich raz predstaviť 
v úlohe plochodrážnikov?

„Určite by som nechcel, aby išli v mojich 
šľapajach. Viem, akú dlhú a nebezpečnú 
cestu musí človek v tomto športe prejsť, 
aby to riziko minimalizoval. A to neviem, 
či by som pri nich vydržal. Už teraz som 
dosť nervózny, keď ide Marko na bicykli. 
Je mnoho iných krásnych športov, v kto-
rých ich s radosťou podporím, len nech 
nejde o nejaký na dvoch kolesách.“

A u t o r :  A S 
Z d r o j  f o t o :  J a r o s l a w  P a b j a n

ZA SVOJ NAJVÄČŠÍ 
ÚSPECH POVAŽUJEM:

titul majstra Európy

NAJVÄČŠIA ZÁĽUBA:

mení sa to, teraz to je cyklistika

PRI ČOM SI NAJLEPŠIE 
ODDÝCHNEM:

pri cyklistike

MIESTO NA SLOVENSKU, 
KTORÉ MÁM RÁD:

Vysoké Tatry

MIESTO VO SVETE, 
KTORÉ MÁM RÁD:

Nový Zéland

ČO NERÁD ROBÍM:

cestovanie, resp. dlhé 
presuny autom

NEVIEM ODPUSTIŤ:

neférovosť

OBĽÚBENÝ PREDMET/
VEC/TALIZMAN:

nemám nič také

OBĽÚBENÉ JEDLO:

všetko, čo navarí moja manželka

OBĽÚBENÁ FARBA:

čierna, modrá a fluore kanáriková

DOMÁCE ZVIERATKO:

máme dvoch psov–jack russelov
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Kvalitne stierače na Vaše auto
Objednávky cez internet alebo telefonicky 
0905 176550

AKO PRIPRAVIŤ AUTO NA ZIMU
Teploty klesajú, zima sa blíži. Okrem prezúvania na zimné pneumatiky a výmeny zmesi 
do ostrekovačov je vhodné zvážiť aj ďalšiu prípravu na chladné obdobie. Akú?

Počas zimných mrazov dostanú lak vozidla a ostatné exterié-
rové časti zabrať vplyvom mrazu a najmä agresívnej posypo-
vej soli. Odborníci v starostlivosti o vozidlá odporúčajú vozidlá 
pred zimou voskovať. A nielen pred zimou. Ideálne celoročne. 
Jar a leto sú totiž iná kapitola a prinášajú ďalšiu „hrozbu“ pre lak 
v podobe hmyzu a mušiek. 

Základom údržby pred zimou je voskovanie, nanoochra-
na alebo syntetický vosk, tzv. sealant. Pred aplikáciou vosku 
je vozidlo potrebné poriadne umyť a spraviť dekontamináciu 
laku. Ide o krok, kedy sa pomocou špeciálnej plastelíny me-
chanicky odstránia mikročastice asfaltu a  brzdného prachu, 
ktoré sú usadené v  laku a  bežná čistiaca chémia ich neod-
stráni. Po dekontaminácii a odmastnení je lak panensky hlad-
ký a pripravený na aplikáciu vosku. Ten je ideálne aplikovať aj 
v dvoch vrstvách pre lepšiu trvácnosť a ochranu. 

Ďalším krokom je použitie kvalitnej zimnej zmesi do ostre-
kovačov. Pozor! Najlacnejšia zimná zmes nie je vždy najvýhod-
nejšie riešenie. Tieto zmesi bývajú veľmi agresívne a častokrát 
spôsobujú nepekný vodný kameň po čelnom skle, kapote 
a streche.. Ten, keď sa zanedbá a nezmyje, ide odstrániť iba 
strojovým leštením. Odborníci odporúčajú použiť pH-neutrál-
nu zmes do ostrekovačov ktorá neoslabuje vosk a  neškodí 
materiálom na vozidle. 

Bezpečný výhľad za každého počasia? Nechajte si na sklá 
aplikovať voduodpudivú nanotechnológiu, tzv. „tekuté stie-
rače“. Počas dažďa alebo sneženia bude čelné sklo vplyvom 
náporu vetra počas jazdy čistejšie. Ďalšia výhoda - na sklách 
nevznikne hrubá vrstva námrazy a budú rýchlejšie očistené.

SÚ NOVÉ VOZIDLÁ 
PRIPRAVENÉ NA ZIMU?
Vo všeobecnosti každé vozidlo prežije zimu bez voskovania, 
pH-neutrálnej zmesi  v ostrekovačov a tekutých stieračov. Ide 
však o to, ako bude vozidlo po zime vyzerať. Je zrejmé, že udr-
žiavané, voskované autá majú lak po zime v oveľa lepšej kondí-
cii ako autá, ktoré sa nevoskujú.

Nové autá vychádzajú zo showroomov od predajcov bez 
akejkoľvek ochrany laku. Pokiaľ ste investovali desiatky tisíc 
eúr do nového vozidla, investuje pár desiatok eúr do údržby 
pred zimou. Vráti sa vám to mnohonásobne. Bez potreby nad-
mernej údržby po zime.

w w w . k v d e t a i l . s k
i n f o @ k v d e t a i l . s k
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0800 150 008 
Viac na www.mototechna.sk. Všetky obrázky sú ilustračné. Splátka = minimálna možná mesačná splátka. Dostupnosť vozidiel je potrebné overiť na zákazníckej linke. Nejde o verejný 
prísľub v zmysle ust. §850 a nasl. Občianskeho zákonníka.

www.mototechna.sk

ZAISTÍME VÝHODNÉ FINANCOVANIE S ÚROKOM UŽ OD 3,5 %

400 ZÁNOVNÝCH A PREDVÁDZACÍCH ÁUT IHNEĎ SKLADOM

Mesačná splátka od 112 € Mesačná splátka od 151 € Mesačná splátka od 191 €

14 290 € 16 340 € 22 900 €CENA NOVÉHO AUTA CENA NOVÉHO AUTA CENA NOVÉHO AUTA

9800 € 13 800 € 17 500 €

VIN  TMBEM6NJ2HZ044846 VIN  VF1RFB00460081450 VIN  WVWZZZAUZHP558574

Škoda Fabia, 2016, 1.2 TSI, 66 kW, klimatizácia Renault Mégane, 2018, 1.6 SCe, 84 kW, navigácia VW Golf, 2017, 1.4 TS, 92 kW, R-Line, ErgoActive
NAJAZDENÉ KM  21 400 km NAJAZDENÉ KM  20 km NAJAZDENÉ KM  24 900 km

Mesačná splátka od 205 € Mesačná splátka od 339 €

23 000 €CENA NOVÉHO AUTA

18 000 €

VIN  TMAJ3811AHJ296545

Hyundai Tucson, 2016, 1.6 GDI, 97 kW, tempomat
NAJAZDENÉ KM  20 500 km

Mesačná splátka od 284 €

30 312 €CENA NOVÉHO AUTA

26 000 €

VIN  U5YPH813CJL484960

Kia Sportage, 2018, 2.0 CRDI, 136 kW, 4×4, navigácia
NAJAZDENÉ KM  20 km

60 800 €CENA NOVÉHO AUTA

31 000 €

VIN  WAUZZZ8T9GA076141

Audi A5 Sportback, 2017, 2.0 TDI, 140 kW, 4×4, S-line
NAJAZDENÉ KM  18 250 km

 Výber z rôznych značiek na jednom mieste
 Úspora až do 40 % oproti cene nového auta

   Pri výkupe vášho súčasného auta dodatočná zľava 
 na nové auto

ÚSPORA AŽ DO 40 % OPROTI CENÁM NOVÝCH ÁUT

AUTÁ AKO NOVÉ, LEN LACNEJŠIE

0800 150 008 
Viac na www.mototechna.sk. Všetky obrázky sú ilustračné. Splátka = minimálna možná mesačná splátka. Dostupnosť vozidiel je potrebné overiť na zákazníckej linke. Nejde o verejný 
prísľub v zmysle ust. §850 a nasl. Občianskeho zákonníka.
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TIP NA VÝLET: MADRID, MULTIFUNKČNÉ 
MESTO PLNÉ PREKVAPENÍ

Španielska metropola v sebe spája his-
tóriu i moderný svet. V Madride si na svo-
je prídu milovníci športu, nakupovania, 
prírody, ale aj kultúry a architektúry. 

Pri návšteve hlavného mesta Špa-
nielska určite nemôžete vynechať naj-
väčšiu dominantu historického cen-
tra - majestátny Kráľovský palác so 
záhradami. Po prehliadke rezidencie, 
ktorá kedysi slúžila ako sídlo španiel-
skych kráľov, to máte iba niekoľko minút 
chôdze na známe námestie Puerta del 
Sol, ktorému zase dominuje robustná 
socha medveďa. Bez fotografie s  ňou 
z Madridu ani neodchádzajte!

Pokiaľ ste milovníkom umenia a his-
tórie, vaše kroky určite povedú do ná-
rodného múzea Prado. V ňom sa už od 
16. storočia zhromažďujú najmä maliar-
ske diela, vďaka čomu dnes expozície 
obsahujú viac než päťtisíc malieb tých 

najväčších európskych velikánov. A po-
hľad na kúsky spod rúk Botticelliho, 
Goyu alebo Velázqueza je zážitkom na 
celý život.

Z najslávnejšieho madridského mú-
zea je to iba kúsok do miestnej bota-
nickej záhrady. Obľúbeným miestom 

na oddych je aj park Retiro. Môžete sa 
v  ňom pridať k  športujúcim Madridča-
nom alebo oddychovať na tráve, prí-
padne sa zabaviť plavbou po jazere. 
Z pohodlia člna uvidíte aj miestne sochy 
a historické budovy mesta.

Dámy si zamilujú ulicu Gran Via, 
ktorú lemujú obchody, reštaurácie 
a  kaviarničky. Po vyčerpávajúcom na-
kupovaní potom odporúčame doplniť 
energiu kvalitným jedlom a to na tržnici 
Mercado de San Miguel. Tá ponúka do-
konalý gastronomický zážitok plný lo-
kálnych chutí. 

Madrid má čo ponúknuť aj fanúši-
kom športu. Pozrieť si môžete býčie zá-
pasy, ale aj basketbal pod značkou Real 
Madrid. Najväčším lákadlom je však fut-
balový veľkoklub a  pompézny štadión 
Santiago Bernabéu, ktorý pojme viac 
ako 80-tisíc divákov. Stánok Bieleho ba-
letu si možno vychutnať aj mimo zápa-
sov, a to počas prehliadky, keď sa v jeho 
útrobách dostanete priamo ku klubo-
vým trofejam. Úhlavným rivalom Rea-
lu je mestský konkurent Atlético, ktorý 
sa pýši novučičkým štadiónom Wanda 
Metropolitano. Zažijete na ňom elektri-
zujúcu atmosféru vďaka temperament-
ným fanúšikom z  robotníckej štvrte na 
juhu Madridu.

Pridajte sa k  tisícom spokojných 
klientov najväčšej športovej CK na Slo-
vensku a objavte magický Madrid spolu 
s FutbalTour.sk.

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

Z NAŠEJ PONUKY VYBERÁME

20. 1. 2019 14. 4. 2019 3. 3. 201914. 4. 201914. 4. 2019

od 390 €

3. 3. 20193. 3. 2019

od 990 €

20. 1. 201920. 1. 2019

od 360 €





PRVÝ ČLOVEK (FIRST MAN)

Predpremiéra v CINEMACITY  
už 10.10.2018 

Tom Hardy prichádza ako krvilačný VENOM

OKTÓBROVÉ PREMIÉRY

Venom je príbehom novinára Eddieho Brocka, ktorý sa stane 
hostiteľom nebezpečného mimozemského symbionta. Vtedy sa 
z neho stáva sa jedna z najväčších hrozieb pre celé ľudstvo. 

Jedno z najväčších dobrodružstiev  
v dejinách ľudstva. A film o ňom vznikol 
až po päťdesiatich rokoch. Dramatický 
príbeh letu Neila Armstronga na Mesiac 
mapuje oscarový režisér Damien Cha-
zelle, ktorý na obežnú dráhu vyslal Ryana 
Goslinga.

Príbeh Prvého človeka začína v roku 
1962, keď Niel Armstrong začal pracovať 
ako pilot pre NASA a kedy sa musel 
vyrovnať s osobnou tragédiou, smrťou dvojročnej dcéry na nevylieči- 
teľnú chorobu. Pre prácu, ktorá predstavovala permanentné dotyky 
so smrťou si ťažko mohli v NASA vybrať vhodnejšieho kandidáta. 
Armstrong nie je vesmírny kovboj, ktorý by riziko podstupoval 
dobrovoľne a s frajerským nadhľadom, na druhú stranu ani 
nepanikári v situáciách, keď mu ide o život. Jeho základným  

 

charakterovým rysom je pokoj. 
Pokoj vo chvíli, keď sa v skúšob-
nom module rúti k zemi voľným 
pádom, pokoj, keď odpovedá 
synovi na otázku, či sa z misie 
vráti späť, pokoj vo chvíli, keď 
robí onen historicky prvý krok. 
Protiváhou tomuto pokoju je 

absolútny stres jeho ženy (Claire Foy) a jej vnútorné drama, s akou 
prežíva jeho každý úspech, a možnosť, že sa už nikdy nevráti. „Na 
Neilovi je fascinujúce, že je pre väčšinu ľudí záhadou. Zoberte si 
ten paradox – je to jeden z najslávnejších ľudí v histórii a vieme  
o ňom tak málo,“ hovorí režisér Chazelle, ktorý sa túto historickou 
„krivdu“ rozhodol napraviť.

 Okrem Toma Hardyho sa vo Venomovi objaví Michelle Williams 
(Prekliaty ostrov, Všetky prachy sveta) či stále populárnejší Riz 
Ahmed (Star Wars: Rogue One). Pri tejto kombinácii je favorit na 
najnavštevovanejší film jesene jasný. 

Komiksovka Venom sa v Cinemacity objaví už 4. Októbra aj vo 
formátoch            a  

 Venom bude temnejší ako väčšina súčasných komiksoviek. 
Schizofrenický vzťah medzi hlavným hrdinom a mimozemským 
symbiontom však ponúkne priestor aj na humor. O rovnováhu medzi 
akciou a vtipom sa postará režisér Ruben Fleischer, známy komé-
diou Zombieland.

Dosť bolo superhrdinov v obtiahnutých oblekoch, ktorí svoje 
schopnosti využívajú len pre dobro! Už o týždeň do našich kín dorazí 
Tom Hardy ako antihrdina Venom, ktorý sa bez problémov nechá 
ovládnuť svojimi krvilačnými chúťkami.



Príďte a vyhrajte nový Hyundai i20 
na AUTOSALÓNE v Nitre
Horúce automobilové novinky z  Paríža, 30 
značiek, 45 noviniek, výstavné premiéry 
a zľavy, súťaže, top tuningové autá, kaskadé-
ri, veterány, karavany, atrakcie pre deti a ešte 
oveľa viac Vám prináša najväčší motoristic-
ký sviatok jesene AUTOSALÓN AUTOSHOW 
NITRA.

Vstupenky sú zlosovateľné a  môžete 
hrať o  hodnotné ceny. Hlavnou výhrou je 
nový Hyundai i20 do osobného vlastníctva. 
Ďalšími cenami sú požičovné luxusného ka-
ravanu na týždeň, 3-dňový wellness pobyt, 
balík produktov Dynamax či prémiové umy-
tie auta od CARwellness.

AUTOSALÓN AUTOSHOW NITRA pri-
náša aj značky, ktoré nadšenci neuvidia ani 
v Paríži: Opel, Volvo, Nissan, Mitsubishi, Vol-
kswagen, Ford, Mazda, Jeep a Subaru. Oča-
kávané slovenské premiéry modelov priamo 
z francúzskeho výstaviska sú  Škoda Kodiaq 
RS, Seat CUPRA Ateca, Hyundai i30 N-line, 
Toyota Camry a Corolla. Medzi nimi sa roz-
hodne nestratia ani novinky ako Opel Com-
bo, Mitsubishi Space Star, Ford Focus, Kia 
Sportage či superluxusný karavan Morelo 
Palace 88. Z mnohých elektromobilov zauj-
mú Hyundai Kona electric a JAGUAR I-PACE 
electric.

Ozajstnú automobilovú show zabez-
pečia najlepší slovenskí drifteri a  kaskadéri 
vrámci akcie MOTOTV SHOW. Okrem iných 
sa odprezentuje svojim vystúpením viacná-
sobný držiteľ Guinessových rekordov profi 
kaskadér na skútri Gunter Schachermayr 
z  Rakúska. Adrián Husák sa pokúsi o  zápis 
do guinessovej knihy jazdou na 4-kolke pria-
mo pred divákmi. Viac ako 100 najkrajších 
tuningových kúskov bude pútať pohľady na 

TUNING SHOW. Okrem tradičných sexi car 
wash, vystúpení rapperov, fotopáuz s  hos-
teskami, rôznych súťaží celú akciu okorení 
zraz automobilových nadšencov a  sloven-
ské finále Car Fans Cup. Nemôžu chýbať ani 
tradičné Majstrovstvá Slovenska hasičského 
a záchranného zboru SR vo vyslobodzovaní 
z havarovaných áut.

Veteránisti sa môžu tešiť na exhibičnú 
jazdu Citroen „kačíc“ aj s  motívmi Hippies. 
V  rámci najväčšej prehliadky vyše 100 his-
torických vozidiel či motoriek sa predstavia 
aj špeciality rôznych oblastí. Zaujímavosťou 
budú závodné kúsky či všetky modifikácie 
Fiatu 850 

Pre deti a  školákov bude o  zábavu po-
starané: detské dopravné ihrisko, moto-
káry, elektrické autíčka, skákacie hrady, fun 
a  chill-out zóna, detské kútiky SIKU World 

s autíčkami, kvízmi a súťažami či autodráha 
s profesionálnymi pretekárskymi autíčkami.

O odbornú stránku výstavy sa postarajú 
konferencie FLEET DAY, TRUCK & BUSINESS 
DAY. Nezabudli sme ani na naše nežnejšie 
polovičky s  poradenstvom a  prednáškami 
na tému AUTO A ŽENA. Súčasťou programu 
bude súťaž v  slalome žien na parkovisku. 
Svoj stánok tu bude mať aj Zelená Vlna.

Najväčšia a  najkomplexnejšia automobi-
lová výstava AUTOSALÓN AUTOSHOW NIT-
RA sa bude konať od 11. do 14. októbra 2018 
na NÁRODNOM VÝSTAVISKU agrokomplex 
v Nitre. Na ploche viac ako 37 000 m2 sa pred-
staví 242 vystavovateľov s celkovo 45 novinka-
mi, kopou sprievodných podujatí, programom 
pre malých aj veľkých. Nenechajte si ujsť tento 
najvýznamnejší motoristický sviatok na Slo-
vensku. Rozhodne sa máte na čo tešiť!







VANUATU
Ostrov Pentecoste a Naghol - kolíska bungee jumpingu

Pôvodným impulzom k návšteve štátu Vanuatu vzdialeného od Európy tisíce 
kilometrov neboli nádherné pláže, tyrkysové more, potápanie pri koraloch, pozorovanie 
činných sopiek, ani teplé počasie. Bola ním tradičná slávnosť s názvom Naghol, ktorý 
etnografovia poznajú ako nanggol. Jej účelom, okrem aktu dospelosti a mužnosti, 
je zaistiť bohatú úrodu jamov, čiže sladkých zemiakov v nasledujúcom roku. 

Štyridsaťpäť minút trvá let z  Port Vila 
na ostrove Efate na ostrov Pentecos-
te v  desaťmiestnom lietadle, riadeným 
pilotkou indického pôvodu z  Austrálie. 
Pridelili nám dve posledné miesta úpl-

ne vzadu v  lietadle, pretože sme boli 
rozmiestňovaní podľa váhy. Neboli by 
to zlé miesta, keby fungovala vzducho-
technika. V horúčave a s minimom kys-
líka, by sme dlhší let asi nevydržali. Po 

pristátí sme sa sťažovali pilotke, ktorá 
nás doslova odignorovala ako namys-
lených Európanov. „Mali ste si otvoriť 
okienko,“ odsekla. Na otázku, ako sa dá 
otvoriť neotvoriteľné okno, nám ukáza-
la vetrák umiestnený za ňou - asi desať 
centimetrový krúžok na boku lietadla, 
na ktorý sme zo sedadiel nemohli ani 
dočiahnuť. Nevychádzala som z  údivu 
z jej arogancie, ale snažila som si nepo-
kaziť pobyt na ostrove, na ktorý som sa 
dlho tešila.

Celkový počet obyvateľov súostro-
via Nové Hebridy je asi dvesto štyridsať 
tisíc, z toho je deväťdesiat percent Me-
lanézanov a  tri percentá Polynézanov 
alebo Mikronézanov. Zbytok tvoria Eu-
rópania. Názov ostrova Pentecoste by 
sme mohli preložiť do slovenčiny ako 
Svätodušný ostrov. Na juhovýchode ho 
obýva etnikum Sa. Žijú v riedko osídle-
nej oblasti, väčšinou pokrytej divokou 
džungľou. Hoci na ostrove žije asi dvad-
sať jeden tisíc obyvateľov, Saov je medzi 
nimi len niekoľko stoviek. A práve k tým-
to ľuďom sme mali namierené.

LUXUSNÉPLAVBY.SK

0911 930 487
0902 125 205 trochu inak

Dovolenka
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Na kopci sa vynímala veža vysoká približne tridsať metrov, 
postavená z  palmového dreva a  lián. Viacerí z  nás neodolali 
a vyškriabali sme sa hore na vrchol kopca k samotnej veži. Ko-
pec bol naozaj strmý. Nohy, hoc aj v pevnej obuvi, sa šmýkali 
po tráve a vlhkej zemi. Usporiadatelia rituálu sa nás snažili držať 
ďalej od veže a  upozorňovali: „Nesmieme sa dotknúť žiadnej 
liany, ani popruhov z nich. Mohla by sa tým narušiť jemná stabi-
lita drevenej stavby a samozrejme by mohlo prísť pár ľudí o ži-
vot.“ Podľa miestnej povery, dotknutie sa lián a samotnej veže 
dokonca prináša nešťastie. V roku 2010 sa mal údajne jeden ka-
meraman dotknúť veže a tá sa počas tradičných skokov zrútila.

Príčinou návštevy ostrova Pentecoste je každoročné skáka-
nie miestnych mladých mužov práve z tejto veže. Chlapci ská-
ču z dôvodu aktu dospelosti a mládenci, aby zaujali dievčatá 
svojou odvahou. Čím je mladík starší, tým skáče z väčšej výšky. 
Skákať začínajú najmladší nováčikovia z najnižších stupienkov. 
Treba uznať všetkým skákajúcim, že majú odvahu. Skočiť z veže 
do voľného priestoru len s  obviazanými členkami lianou, na 
každej nohe jednou, svedčí o obrovskej odvahe a sebazaprení. 

Dĺžka liany musí byť presne vyrátaná pre každého skokana 
individuálne. Od presnosti dĺžky liany z jednotlivého stanoviska 
skoku záleží život mladíka. Po skoku dopadajú mladí muži hla-
vou dole tesne nad zemou, prípadne si hlavu narazia. V mieste 
dopadu, pred vežou je síce skyprená pôda, ale aj tak sú tam 
pripravení zrelí muži, ktorí po doskoku mladíkov urýchlene od-
režú od lián a veľakrát ich otrasených po údere hlavy prefacka-
jú, aby prišli k vedomiu. Tí sa hneď usmejú a víťazne odídu, aby 
uvoľnili priestor na doskok ďalšiemu skákajúcemu. Na záver 
skáče syn náčelníka dediny z najvyššieho miesta. Z veže skáče 
počas rituálu priemerne desať až päťdesiat mladíkov.

Skokom predchádzajú tance a spevy mužov na jednej stra-
ne veže, žien a dievčat o cestičku vyššie na kopci, nad vežou. 

Čím je bližšie ku skoku jednotlivca, tým silnejšie a hlasnejšie sú 
spevy a tance. Ženy a dievčatá neúnavne povzbudzujú mužov 
k výkonom. Jediným odevom mužov je opasok z kôry stromu 
alebo špagát z lyka a pod neho zastrčený  zámotok tapy, čiže 
látky z lykových vlákien, v ktorej majú omotaný penis, prípad-
ne ešte ako doplnok palmový list na tele ako ozdobu. Chlapci 
majú namiesto opasku špagát a penis skrytý v liste banánovní-
ka alebo podobného zeleného listu. Ženy a dievčatá sú do po-
lovice pása odhalené, lykové sukne ich krášlia len na bedrách 
v dĺžke do polovice lýtok. Všetci sú bosí. Práve tu vraj vznikol 
nápad Novozélanďana AJ Hacketta zriadiť a dať si patentovať 
prvý organizovaný komerčný „bungee jumping“ a  zaviesť tak 
nový adrenalínový šport. Neskáče sa síce už na lianách ale na 
gumenom lane. 

Naghol sa koná len niekoľko sobôt počas mesiaca apríl 
a  máj, v  období keď dozrievajú zemiaky. Vtedy je zem naj-
kyprejšia a pravdepodobne sú v tomto období liany najpruž-
nejšie  a najvhodnejšie na zoskok. V  roku 1974 navštívila Va-
nuatu anglická kráľovná Alžbeta II. Na jej počesť usporiadali 
naghol. Návšteva sa uskutočnila v nevhodnom období, liany 
boli veľmi suché a skokan zomrel. Bolo to jediný raz, keď to vraj 
niekoho stálo život.

Český cestovateľ, etnológ a žijúca legenda cestopisnej li-
teratúry Miloslav Stingl nazval ostrovy Oceánie najpozoruhod-
nejšou časťou sveta. Plne mu dávam za pravdu.

S i l v i a  V a c u l í k o v á

Každý deň máte možnosť objaviť svet!
Objavte ho s nami!

924 01 Galanta, Šafárikova 1526, tel. 031/7802106-8 
e-mail: gita@gita.sk, www.ckgita.sk

n Cestovná kancelária GITA je obchodným 
partnerom a predajcom produktov najväčších 
slovenských a zahraničných touroperátorov.

n U nás nájdete  „všetko pod jednou strechou“.
n Organizujeme vlastné pobytové a poznávacie 

zájazdy do rôznych krajín Európy.
n Predávame letenky, medzinárodné 

cestovné lístky, cestovné poistenie.
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Vianočný pobyt

 /WellnessHotelPatince www.wellnesspatince.sk

UŽ OD 169 €
OSOBA / 2 NOCI

2 – 3 DŇOVÉ POBYTY V TERMÍNE:od 23. 12. do 26. 12. 2018

     Vianočné bonusy zdarma

 · 1x WELCOME DRINK / dosp. osoba
 · SVIATOČNÁ ŠTEDROVEČERNÁ VEČERA

a stôl hojnosti
 · VIANOČNÝ DARČEK / izba
 · ROMANTICKÉ NOČNÉ KÚPANIE

 · polpenzia
 · neobmedzený vstup do bazénového

a saunového sveta

PATINCE_cafenews-vianoce_205x137.indd   1 26/09/2018   15:21

Pozývame Vás
do novootvorenej predajne 

Poľovníctvo Páleník

Príďte sa k nám obliecť do kvality,
tešíme sa na Vás!

www.polovnictvopalenik.sk



VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o.
Beckovská 38
821 04 Bratislava 2

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

e-mail: zeva@zeva.sk

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

výroba, dodávka a montáž nových 
výťahov

výroba slovenských elektrokomponentov
pre výťahy 

opravy a generálne opravy starých výťahov

výroba slovenských riadiacich sýstemov 
pre výťahy

držitel certifikátu kvality ISO 9001

firma s 20 ročnou tradíciou

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

  opravy všetkých 
typov vozidiel

  elektrikárske,klampiarske 
a mechanické práce

  geometria

  pneuservis

  opravy klímy

0901 711 780

Výkup drahých koVoV 
a materiálu s obsahom drahých koVoV

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

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.



TO JE TOYOTA

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

      www.autogrand.sk  www.toyota-bratislava.sk 

e-shop
PNEUMATIKY
      AJ S PREZUTÍM

www.mikona.skVIDEO



DODÁVA NA VÁŠ STÔL TRADIČNÚ 
SLOVENSKÚ KVALITNÚ 

A CHUTNÚ BRYNDZU

Bryndziareň s.r.o. | 039 01 Turčianske Teplice
Tel.: 043/492 24 14 | Fax: 043/490 18 52

info@turcianska-bryndziaren.sk | www.turcianska-bryndziaren.sk

VÝROBA A PREDAJ:
| Bryndza 
| Mliečne výrobky 
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Výživné zložky 
Krém via natura Rejuvenator tvoria dve hlavné zložky. Obsa-
huje vysoko čistý (93 %) beta glucan, ktorý sa už dlho vnútorne 
využíva na podporu imunitného systému a na urýchlenie 
rekonvalescencie organizmu po prekonaní ochorenia. Po-
zitívne však vplýva aj aplikovaný priamo na kožu – spomaľuje 
starnutie, zlepšuje metabolizmus kože, ochranu pred slnečným 
žiarením, zvyšuje aktivitu kožných imunitných buniek - fagocy-
tov , čo sa prejavuje v zlepšení ochranných mechanizmov pleti 
a urýchľovaní hojenia rán. Štúdie skúmajúce účinok beta glu-
canu v kréme preukázali anti-aging účinky, udržanie integrity 
buniek, zlepšenie bunkového metabolizmu a zvýšenú ochranu 
proti starnutiu kože vplyvom UV žiarenia. Zistilo sa tiež, že dl-
hodobá aplikácia beta glucanu (8 týždňov) vplýva na redukciu 
jemných vrások. 
Druhou nemenej dôležitou zložkou krému je panenský (ne-
rafinovaný) bio kokosový olej. Nerafinovaný kokosový olej, 
ktorý sa získava z jedlej dužiny kokosového orecha z eko-
logického poľnohospodárstva, je najvhodnejším druhom 
kokosového oleja pre použitie na kožu, pretože si zachováva 
všetky prospešné látky. Obsahuje vysoký podiel nasýtených 
mastných kyselín, napr. kyselinu laurovú (ktorá je aj súčasťou 
materského mlieka), ktoré sú vhodné pre výživu kože. Vďaka 

antibakteriálnym a upoko-
jujúcim vlastnostiam hy-

dratuje pleť lepšie ako 
iné rastlinné oleje. 

Poskytuje úľavu od 
veľmi suchej a po-
praskanej pokožky. 
Vďaka antioxidačnej 
aktivite a schopnosti 
obnovovať kolagén 
má tiež pozitívne 
účinky na mladistvý 
vzhľad pleti, hojenie 
rán a akné.

Synergický efekt
Jedinečné vlastnosti krému via na-
tura Rejuvenator sú dosiahnuté 
synergickým účinkom beta glucanu 
a panenského bio kokosového oleja. 
Spojenie znásobuje najlepšie vlast-
nosti oboch a tvorí výnimočný prípravok 
na kvalitné ošetrovanie pleti. Vďaka tomu je 
výrobok jedinečný, nenapodobiteľný, vysoko koncentrovaný 
a výnimočne účinný. Spomínané účinky sa síce skúmajú a sú 
známe už viac ako pätnásť rokov, avšak doposiaľ nebola pri-
pravená jeho krémová formula s takým vysokým obsahom 
účinných zložiek. Je tiež praktické, že krém sa rýchlo vstrebáva 
a nezanecháva na pokožke lesklý či mastný film.

Bio kvalita a ekologická výroba
Obe zložky, ktoré tvoria krém via natura Rejuvenator, sa získava-
jú v certifikovanej bio kvalite a aj pri výrobe sa používajú iba eko-
logické postupy, ktoré neničia účinné látky použitých surovín. 
Krém neobsahuje farbivá, emulgátory, parfumy, alkohol, GMO  
a parabény. Krém via natura Rejuvenator je balený v 50 ml  
v praktickej tube, ktorá svojou konštrukciou tiež prispieva  
k minimalizácii obsahu konzervačných látok. Produkt je senzo-
ricky a dermatologicky testovaný a je vyrobený v systémoch 
kvality ISO 9001 a ISO 22716.

Novinka via natura Rejuvenator
na kvalitnú starostlivosť o pleť
Stále túžime nájsť na ošetrovanie svojej pleti to najlepšie, 
čo ju bude vyživovať, skrášľovať, hydratovať i omladzovať. 
Nový krém via natura Rejuvenator spĺňa nielen to. Prichádza 
na náš trh s účinnými zložkami v bio kvalite, bez pridania 
farbív, emulgátorov či parfumov.  

Účinky krému via natura Rejuvenator:
• Rýchlo vstrebávateľný
• Účinok proti vráskam (anti-aging)
• Rejuvenačný účinok beta glucanu
• Podpora prirodzenej imunity kože
• Ochrana pred UV žiarením
• Podporuje hojenie solárnych i termických popálenín
• Vyživuje a vyhladzuje suchú a popraskanú kožu
• Obnovuje a normalizuje úroveň hydratácie kože
• Vhodný pre každodennú starostlivosť o pleťNovinku slovenskej spoločnosti Immuno Research, s. r. o.

náj dete v dobrých lekárňach, drogériách a objednať  
si ju môžete za 14,85 € aj na stránke www.rejuvenator.sk

Rejuvenator_208x275+5.indd   1 29.6.2018   9:24:01



TENTO ROK POMÔŽEME 
ĎALŠÍM DESIATIM DEŤOM
Nadácia Detského kardiocentra minulý rok spustila unikátny projekt edukácie pacientov 
s vrodenou chybou srdca formou odborných asistentov, ktorí navštevovali dovedna 
dvadsiatich pacientov v pohodlí ich domova. Prvý ročník zaznamenal obrovský 
úspech a nový školský rok začína nielen s pôvodnými deťmi z minulého roka, ale tiež 
s ďalšími desiatimi novými deťmi zapojenými do projektu od septembra 2018.

V  minulom školskom roku deti zazna-
menali veľký pokrok v  oblasti jemnej či 
hrubej motoriky, úspech v oblasti poru-
chy reči, sústredenia či ďalších aspek-
tov, s  ktorými pred spustením projektu 
bojovali. Nadšené nie sú len deti, ale 
aj odborní asistenti a  rodičia detí. „Som 
veľmi vďačná, že máme nášho asistenta. 

Pamätám sa, že keď ste mi to oznámili 
telefonicky, tak som sa od šťastia rozpla-
kala. Neverila som, že práve nás vybe-
riete. Náš asistent si získal môjho syna, 
robia spolu pracovné listy, hrajú sa hry. 
Dáva nám aj domáce úlohy. Mne ukáže, 
čo s ním preberal a  ja to potom opaku-
jem so synom vždy pred spaním. Syn má 
vývinovú dysfaziu, oneskorený vývin reči 
a problém s pozornosťou, čiže je ťažšie 
ho na dlhšie zaujať, no určite viacej dá na 
nášho asistenta, ako na mňa. Aj synova 
učiteľka z materskej školy sama poveda-
la, že potrebuje individuálny prístup a že 
je vidieť, že sa s nim pracuje,“ povedala 
jedna z mamičiek. 

Aj odborní asistenti si  prácu s deťmi 
pochvaľujú. „Robiť to, čo ma baví a na-
pĺňa, to je neskutočne nádherný pocit. 
Som veľmi vďačná za túto príležitosť 

a mojou snahou bude po celý čas detič-
kám pomáhať najlepšie, ako bude v mo-
jich silách,“ povedala odborná asistent-
ka Ľubka, ktorá začína už druhý ročník 
a bude mať na starosti edukáciu 7 de-
tičiek. Prioritou nadácie je získať čo naj-
viac finančných prostriedkov, aby každý 
školský rok mohla pridať ďalšie deti do 
projektu. „Našim zámerom je postupne 
zapájať našich malých kardiologických 
pacientov do projektu z  rôznych kútov 
Slovenska. Cieľom je prísť s  projektom 
aj na východné Slovensko. Sme veľmi 
vďační našim aktuálnym sponzorom, 
bez ktorých by projekt ani nemohol fun-
govať a napredovať“, povedala správky-
ňa nadácie Mária Kadlečíková. 

A u t o r :  J a n a  K a d l e č í k o v á
Z d r o j  f o t o : 

N a d á c i a  D e t s k é h o  k a r d i o c e n t r a

Spoločnosť Slovclean a.s., 
generálny partner projektu 

Martin Záhora, predseda predstavenstva 

Po úspechu 1. ročníka projektu Žijem naplno 
sme sa bez akéhokoľvek váhania rozhodli pod-
poriť aj jeho ďalší ročník. Pocit, že tento projekt 
reálne funguje, že naozaj pomáha malým pa-
cientom, že vďaka nemu robia pokroky, je neza-
meniteľný a my chceme, aby tu bol aj pre ďalšie 
deti. Sme hrdí, že môžeme byť súčasťou takého 
zmysluplného projektu a  pomáhať tam, kde je 
to potrebné,” povedal Martin Záhora, predseda 
predstavenstva spoločnosti SLOVCLEAN, ktorá 
je generálnym partnerom projektu.

Spoločnosť Doprastav a.s., 
hlavný partner projektu. 

Dušan Mráz, predseda predstavenstva 

„Spoločnosť Doprastav, 
a.s. v  rámci spoločenskej 
zodpovednosti dlhodo-
bo podporuje aj organizá-
cie, ktoré pomáhajú cho-
rým deťom a ich rodinám. 
Projekt Nadácie Detského 
kardiocentra „Žijem napl-
no“ má podľa nášho názo-
ru nepopierateľný význam 
a sme radi, že touto ces-
tou môžeme pomôcť deťom s  ochorením srd-
ca. Veríme, že aj vďaka našej podpore sa bude 
môcť do projektu zapojiť čoraz viac detí, ktorých 
prístup k  vedomostiam nebude kvôli ich zdra-
votnému stavu obmedzený,“ uviedol predseda 
predstavenstva spoločnosti Doprastav, a.s., Ing. 
Dušan Mráz.

Spoločnosť Finportal a.s., 
reklamný partner projektu 

Rudolf Adam, predseda predstavenstva 

Veľmi nás teší, že sa aj naša 
spoločnosť spolu s  našimi 
obchodnými partnermi za-
pojila do tohto veľmi pek-
ného a  hlavne ľudského 
projektu. Duša detského 
pacienta nám nie je ľa-
hostajná. Sami vieme ako 
nemocničné prostredie 
vplýva aj  na zdravé deti. 
Preto si myslíme, že je veľ-
mi potrebné deti s ochore-
ním srdca podporiť, a vytvoriť im také podmienky 
vzdelávania sa v domácom prostredí, aby vedeli 
napredovať aj napriek svojej  absencii v predškol-
ských a  školských zariadeniach zo zdravotných 
dôvodov. Aktuálne štartuje už druhý školský rok, 
v ktorom  sa naša spoločnosť zapojila do projektu“ 
Žijeme naplno“. Detičkám prajeme veľa úspechov 
a radosti pri učení, ale hlavne veľa ZDRAVIA. Zá-
roveň by sme sa chceli poďakovať aj Nadácii det-
ského Kardiocentra  za túto ušľachtilú myšlienku, 
a dúfame, že nás podporovateľov bude  stále viac.  
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NAŠE PREDAJNE:
BRATISLAVA: Obchodná ul. 62 (pod 1. Slovak pubom) – OC RETRO – OC DANUBIA

OD PRIOR: Banská Bystrica – Partizánske – Piešťany – Považská Bystrica – Prievidza – Trenčín 
– Liptovský Mikuláš – Zvolen – Žiar nad Hronom

TRNAVA: OD Jednota (Trojičné nám. 9), MARTIN: Ul. 29. augusta 5
••• VÝDAJNÉ MIESTO PRE E-SHOP: Bratislava (Podunajská 25) •••

NÁŠ
TIP

DARČEKOVÉ POUKÁŽKY 
NAKÚPITE CEZ NÁŠ 

E-SHOP A PREDAJNE

13,90
5,99

12,99
8,99

14,90
7,99

10,90
4,99

14,90
7,99

14,90
6,99

32,70
14,9919,90

5,99

19,90
9,99

29,90
9,99

15,90
5,99

138,00
14,99

15,90
5,99

12,90
3,50

11,99
8,99



0907 335 332
www.aquasar.cz

Máte problémy s usadzovaním vodného kameňa a hľadáte riešenie? 
Chcete zariadenie, ktoré Vám ušetrí peniaze a nevyžaduje údržbu?

Uprednostňujete kvalitu za rozumnú cenu?

Firma ACUASAR má pre vás riešenie - ANTICALC

• zariadenie ANTICALC je určené na fyzikálnu úpravu vody
• zabraňuje tvorbe vodného kameňa a usadenín
• Chráni rozvody studenej a teplej vody, bojlery, prietokové 

ohrievače, práčky, umývačky riadu, vodovodné batérie, 
sprchovacie hlavice, splachovacie zariadenia, rýchlovarné 
kanvice, naparovacie žehličky, kuchynský riad, kotle, bazén…

• čistí zariadenia už zanesené vodným kameňom 
• používanie takto upravenej vody priaznivo 

pôsobí na živé organizmy
• používaním zariadenia dochádza až k 50% 

úspore pracích a čistiacich prostriedkov
• bezenergetická a bezúdržbová prevádzka
• bez chemikálii
• životnosť minimálne 50 rokov
• jednoduchá montáž

AQUASAR ANTICALC© 
FYZIKÁLNA ÚPRAVA VODY

5 
ROKOV
ZÁRUKA



otvorov do panelu • jadrové vŕtanie otvorov
statické posudky • odvoz odpadu

0908 447 006
www.jadrovevrtanie.sk • www.rezaniebetonu.eu

REZANIE BETÓNU
AKCIOVÉ CENY!

®

 STRECHY NA KĽÚČ 
 STREŠNÉ KRYTINY 

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

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

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



Pečené prasiatko

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

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

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

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

husacinaugalika@gmail.com

Lipová 21
900 26

Slovenský Grob
www.husacinaugalika.sk

Pečené prasiatko oživí každú  oslavu 
narodenín, či posedenie s  priateľmi 
na záhrade. Pomaly pečené bravčové 
mäsko, ktoré sa už od prvej chvíle roz-
plýva na jazyku,  vyčarí všetkým úsmev 
na tvári. Chuť prasiatka spríjemnia pe-
čené zemiačky a  zvýraznia ho prílohy 
rôzneho druhu ako čalamáda, feferón-
ky, uhorky či baranie rohy. Toto tradič-
né  kráľovské jedlo uspokojí deti, do-
spelých i náročných labužníkov.



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

INOVATÍVNA
PRÁČOVNÍCKA TECHNIKA



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

Sedacia súprava GAIA s vysokým operadlom 
pre pohodlné opretie hlavy.

V akcii 68 elementov 
pre vyskladanie vašej sedačky.

-50%collezione D-MOVE

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


