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Spokojný chlap
Robo Opatovský

Editoriál
Milí moji, vypnite stres a naháňanie sa. Aj keď práve v chvate chodíte z obchodu do obchodu, aby ste obstarali na vianočné sviatky
všetko podľa svojich predstáv, stíšte sa pri šálke dobrej kávy. Naozaj vám nič neujde. Veď Vianoce nie sú o hostinách a darčekoch,
a už vôbec nie o strese. Sú o nádeji a otváraní srdca láske. Takej,
ktorá účinkuje bezvýhradne, vie tolerovať aj iné názory, postoje,
nesúdi, nerozdeľuje, len je tu pre nás ľudí.
Skúste sa spolu s obdivuhodnou módnou návrhárkou Lýdiou
Ekhardt preniesť do Rozprávkova, do sveta, kde je všetko dosiahnuteľné. Spolu s myšlienkami na časy, keď ste počúvali úžasné
rozprávkové príbehy, ktoré vám čítali rodičia, si uvedomíte, že aj
Vianoce a napokon každý deň v roku je taký, ako si ho nastavíte vo
svojej hlave: Pokojný, pozitívny, odpúšťajúci, plný vďaky za každý
deň, alebo naopak, hromžiaci na všetko okolo vás.
Dovoľte si spolu s naším decembrovým hosťom spevákom
Robom Opatovským a jeho pesničkami naladiť sa vianočne, to

znamená pozitívne a so srdcom plným lásky. Samozrejme, lásku
treba stále pestovať a to nielen v partnerských vzťahoch, v postojoch k malým či dospelým deťom, k širšej rodine, priateľom.
Možno, a to by nás veľmi potešilo, si pri čítaní decembrového Cafe
news uvedomíte, že ste už dlhšie neprehovorili pár slov so svojimi
priateľmi a rozhodnete sa namiesto naháňania sa za čímkoľvek,
pozvať ich na priateľsky punč na sviatočne vysvietené vianočné
trhy v meste...
Nachystajte si nádherné Vianoce! Nemusia v nich šušťať papiere pri rozbaľovaní drahých darčekov, ale pri spoločnom stole sa
bude niesť koleda a panovať príjemná láskyplná rodinná pohoda.
Jednoducho, radujte sa a užívajte si každú chvíľku prežívanú v takejto hrejivej blízkosti.
To vám zo srdca praje vo vianočnom čase, na Nový rok i po
celý budúci rok
Vá š t í m CA F E N E WS
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prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. Kombinovaná spotreba: 3,7 - 5,2 l/100 km,
emisie CO2: 84 - 118 g/km. Údaje o spotrebe pohonných látok a o emisiách CO2 zodpovedajú záverom meraní podľa
príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK. Ponuka platí pre podnikateľské subjekty.
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TALIANSKA VÁŠEŇ
V roku 1934 Luigi Musetti založil „La Casa del Caffé“, obchod s kávou na ulici Via
Garibaldi 14 v centre mesta Piacenza. Starostlivo a trpezlivo pripravoval svoju
prvú značkovú kávu v malom pražiacom stroji a predával ju verejnosti.
Vďaka tvrdej práci Luigi Musetti prekonal
ťažké časy počas vzdušného bombardovania Talianska. Po vojne začal Luigi Musetti expandovať. Túžba po rozvoji bola
obrovská - mestá sa rozrastali a úsmev
sa pomaličky vracal na tváre ľudí. A tak
bola legendárna dodávka Fiat „Giardinetta“ prvá, ktorá sa z Via Garibaldi vydala na cestu do vzdialených apeninských
dedín a barov na vidieku.

škálu chutí a potrieb, pričom prioritou je
vždy vysoká kvalita.
Tá je dosahovaná prísnymi kontrolami počas výrobného procesu, od výberu
zelenej kávy až po balenie a distribúciu.
Nespočetné množstvo certifikátov svedčí o ich snahe poskytnú spotrebiteľovi
produkt nadštandardnej kvality. Aby Mu-

V roku 2003 sa rodina Musettiovcov
presťahovala na vidiek Piacenzy do mestečka Pontenure. Tu postavili modernú
výrobnú prevádzku. Tá využívala inovatívne technologické systémy, ktoré
im umožňovali ponúkať kávu vyššej
kvality a kontrolovať suroviny. Taktiež otvorili tradičnú taliansku školu
na profesionálnu prípravu espresso
káv (Italian School for Espresso
Coffee Professionals), ktorú viedol
známy barista Luigi Lupi.
V súčasnosti po viac ako osemdesiatich rokoch na trhu sú vo vedení spoločnosti Lucia Musetti so synom Guidom.
Darí sa im udržiavaťto, čo bolo pre rodinu
Musettiovcov vždy charakteristické - silnú vášeň pre kávu. Obaja si ctia svoje
korene a zachovávajú tradície, pričom
zároveň využívajú všetko, to čo inovácie
a budúcnosť ponúkajú.
Torrefiazone Musetti sa vo svete kávy
pohybuje viac ako 80 rokov a nachádza
sa v 60tich krajinách na piatich kontinentoch. S ohľadom na svoje produkty
a spotrebiteľov sa ich kávovým zmesiam
úspešne darí uspokojovať veľmi širokú
4
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vate kávu, s ktorej kvalitou nie ste spokojní? Nevyhovuje Vám ani starostlivosť
a servis zo strany dodávateľa? Sme tu
pre Vás! Preto neváhajte a kontaktujte
nášho poradcu na kávu! Navštívime Vás,
aby ste ochutnali tú pravú chuť Talianska – jednu z najlepších svetových káv
v dokonalom podaní. Ak ešte prevádzku otvorenú nemáte, pozývame Vás do
najbližšej kaviarne, kde sa káva Musetti
ponúka vo Vašom regióne. Alebo prijmite pozvanie priamo do našej firmy na
degustáciu nielen kávy, ale aj všetkých
našich produktov.
V prípade záujmu o spoluprácu Vám prezradíme tajomstvo
prípravy skutočného talianskeho
espressa, zdarma zaškolíme Váš
personál, zabezpečíme profesionálne kávové zariadenie (prenájom, splátkový predaj, servis),
reklamné predmety, porcelán, svetelné reklamy, barmanské oblečenie
a podobne.
K dispozícii sme Vám na našej
infolinke, preto ak máte záujem
o spoluprácu, neváhajte a kontaktujte nás.

settiovci pripravili svoje zmesi, kávu
importujú z troch kontinentov: Stredná
a Južná Amerika: Brazília, Kolumbia, Guatemala, Kostarika, Salvador, Nikaragua
a Honduras. Afrika: Etiópia, Malawi a Burundi.Ázia: India, Indonézia a Vietnam.
Vlastníte kaviareň, cukráreň, bar,
reštauráciu alebo iné zariadenie, kde je
dobrá a kvalitná káva nutnosťou? Predá-

Showroom – školiace stredisko
Hlavná 76, 900 23 Viničné
Slovenská republika
Musetti - Zapadné Slovensko
0910 31 55 11
Musetti - Vychodné Slovensko
0919 29 98 88
info@musetti.sk
w w w. m u s e t t i . s k

Spokojný chlap

ROBO

OPATOVSKÝ
Spevák bytostne spojený s Vianocami. Robo Opatovský
(47) naspieval hádam najviac vianočných
pesničiek u nás, vydal tri vianočné albumy
a každoročné koncertné turné po Slovensku
si plánuje obvykle práve na adventný čas...
Čím by ste boli, ak by
ste neboli spevákom?
Neviem. Vyrastal som obklopený hudbou, lebo aj môj otec
je muzikant a určite od prvých
tried na základnej škole som
túžil byť už len gitarista, spevák.
Mal som jasný cieľ: štúdium na
konzervatóriu. Túžil som len po
kvalitnej gitare, ktorú mi napokon aj otec kúpil. Bol som
za ňu veľmi, veľmi vďačný.

Pôsobíte ako
spokojný, vyrovnaný
muž. Čím k tejto
vašej pohode
prispela vaša
manželka?
Úplne všetkým. Musím
povedať, že síce neverím
na náhody, ale od prvej
chvíle, keď sme sa náhodou stretli, som cítil,
že ona je ženou môjho
života. Asi to tak malo
byť. Všetko zrazu dávalo zmysel. Dopĺňa ma,
je tu pre mňa. Dáva mi
lásku, istotu, dôveru, vychádza mi v ústrety. Vážim
si, že je aj kritická, úprimne
mi povie, čo sa jej z mojej tvorby
páči, nepáči. Ale singel „Keď muž miluje
ženu“ si zamilovala.

Každý, kto pozná zákulisie
spevákov, vie, že patríte k tým
usilovnejším. Čím sa napriek
neustálemu naháňaniu držíte
v takej dobrej kondícii?
Myslím, že dostatočným a pokojným
spánkom a tiež zdravým životným štýlom.
Moja manželka veľmi dbá o to, aby sme aj
s dcérkou jedli zdravé potraviny, zeleninu
kupuje na farmách. No a každý deň varí
a musím povedať, že mimoriadne chutne.

Dlhoročný vzťah treba však
neustále pestovať, nie je raz
navždy daný. Čo preň robíte?
Uvedomujeme si to. Snažíme sa byť čo
najviac spolu aj s našou Hankou, spríjemňovať si každý deň. Ak náhodou prídu
nejaké problémy, mením sa na mediátora. Nič neriešime s horúcou hlavou,
ale pokojne si to rozoberieme a nájdeme spoločné riešenie. Tak to asi funguje
v každom dobrom manželstve.

Po piatich rokoch manželstva
prišla dcéra Hanka. Zmenilo
to váš pohľad na svet?
Samozrejme. Hanka je naše vytúžené
dieťa. Kto to nezažil, nevie precítiť ten silný pocit lásky a zodpovednosti zároveň.
Je pre nás svetlom života.

Pesničkami, názormi
i životom dokazujete,

že si vážite klasické
hodnoty manželstva
a rodinného spolužitia
– navždy. Dokonca vás
niektoré média označujú
za predstaviteľa „starej
školy“. Neprekáža vám to?
No áno, pre bulvár som nudná, nezaujímavá osoba...  Žijem to, čo cítim, čo je
prirodzené. Možno sa dnes z manželských vzťahov vytráca bezvýhradná láska, úcta, dôvera a najmä zodpovednosť.
To sa dá naplno prežívať práve v manželstve a podľa mňa je to naplnenie ľudského života. Ak to niekto cíti inak, je to jeho
problém. Ľudia akosi ľahko vzdávajú boj
o lásku, nie sú trpezliví, nesnažia sa hľadať v rodine kompromisy.

Muzikantský život nie je
jednoduchý, je nárazový,
často finišujete v nahrávacom
štúdiu, potom zase jazdite
po koncertoch. Užijete
si vôbec dcérku?

Ste dosť vyťažený človek.
Budete stíhať ešte výstavbu
rodinného domu?
To určite nie. Komunikáciu okolo jeho
výstavby na kľúč aj následné zariaďovanie interiérov bude Katkinou doménou,
ja zase musím zabezpečiť, samozrejme,
zdroje...

Vaša tvorba je v posledných
rokoch sústredená najmä
na Vianoce. Čím to je?
Milujem posolstvo Vianoc – lásku a dôveru v rodine, miluj blížneho svojho. Mnohé
skladby sa u mňa objavili spontánne. Deje
sa to asi preto, že som vianočný – narodil som sa 25. decembra. Stále mám vianočný filing, nemôžem za to. Často moje
nové hudobné nápady znejú „vianočne“
preto putujú do zásuvky s vianočnými
pesničkami a nápadmi. Vďaka tejto zásuvke mám už 3 vianočné albumy a ak
všetko dobre dopadne, o pár rokov pribudne ďalší...

Pravdaže. Vždy sa teším, keď mi vyjde
dobrý koncert, nahrám dobrú skladbu, ale keď prácu ukončím, ponáhľam
sa domov. Aj keď domáce práce naozaj
nemusím, so všetkým ostatným sa snažím mojej žene pomôcť. Teraz, keď sme
sa presťahovali do Skalice, sa opäť veľa
vecí „upratalo“. Napríklad Hanku odprevádzam do škôlky len kúsok od nášho
bytu aj do Bratislavy cestujem pokojnejšie než z Dunajskej Lužnej, kde sme
predtým bývali.

Vianočné albumy však musíte
chystať už v lete. Ako to
vyzerá v nahrávacom štúdiu?
Ako si vyčaríte Vianoce?

Práve som sa vrátil z koncertov
v Tatranskej Lomnici a v Košiciach
a takmer do Štedrého večera sa nezastavím. Už mám za sebou pár koncertov
Vianočného turné, odohrali sme vypredané koncerty v Bratislave, Tatrách aj
v Košiciach. Teším sa na pokračovanie
v Novom Meste, na koncert na Kaskádach so Simou Martausovou a nakoľko
sa rýchlo vypredal koncert v Bratislave,
pridali sme ešte jeden 17.decembra..

Žiaľ, nie som ten praktický človek, ktorý
myslí na všetko a včas. Ježiško a moja
Katka už určite majú všetko dobre premyslené...

Aj keď je vonku horúce leto, dokážem si
vo svojej fantázii predstaviť vianočnú atmosféru...nie nadarmo som „vianočné
dieťa“ 

To znamená, že už vtedy
myslíte aj na darčeky?

ZA SVOJ NAJVÄČŠÍ
ÚSPECH POVAŽUJEM:
našu dcérku Hanku
NAJVÄČŠIA ZÁĽUBA:
hudba
PRI ČOM SI NAJLEPŠIE
ODDÝCHNEM:
pri dobrej knihe
MIESTO NA SLOVENSKU,
KTORÉ MÁM RÁD:
Skalické hory v Zlatníckej doline
MIESTO VO SVETE,
KTORÉ MÁM RÁD:
Talianske Toskánsko
OBĽÚBENÝ PREDMET/
VEC/TALIZMAN:
od dcérky mám talizman
- malého krtka
OBĽÚBENÉ JEDLO:
všetko, čo pripraví moja
manželka Katka
OBĽÚBENÁ FARBA:
modrá
DOMÁCE ZVIERATKO:
náš psík Lili, je veľmi empatický
ČO NERÁD ROBÍM:
domáce práce

Hovoríte, že zapúšťate korene
na Záhorí. Prečo práve tu?
Skalica je krásne starobylé mesto, má
svojho ducha. Rozhodli sme sa práve tu
si postaviť domček.

Ale pre svojich priaznivcov ste
si pripravili vianočné koledy
a iste ich čaká na koncertoch aj
prekvapenie. Prezradíte aké?
Áno, napríklad v Košiciach krásne znela
Vianočná pošta, Vianoce, či Čas sviečok
za doprovodu DETSKÉHO ZBORU OPERY ŠTÁTNEHO DIVADLA. Bol to pre mňa
a myslím, že aj pre návštevníkov koncertu
silný zážitok. Krásna spolupráca bola aj
s Máriou Čírovou, s ktorou sme odohrali 2
Vianočné turné. Pekne nám to spolu ladí...

NEVIEM ODPUSTIŤ:
podraz, zákernosť

Na scéne populárnej hudby ste
už vyše dvadsať rokov a stále sa
vyvíjate od sólového speváka,
cez spoluprácu s vynikajúcimi
spevákmi, muzikantmi. Aký
bude váš ďalší vývoj?
Stále chcem tvoriť a spievať s úprimnosťou. Ponúkam to, čo prežívam, čo naozaj
cítim. Chcel by som, aby moja hudba tešila ľudí a napĺňala ich pozitívnymi emóciami.
Foto: Lenka Filipeje
ROZHOVOR
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OD VYPREDANÝCH ARÉN
PO GRAND CANYON:
7 DNÍ V KALIFORNII
Slnečná Kalifornia patrí medzi najväčšie cestovateľské lahôdky. Dokonalé pláže,
krásna príroda, mestá plné atrakcií či chutné jedlo sú zárukou spokojnosti. Čo
všetko treba zažiť na západnom pobreží Spojených štátov počas siedmich dní?
rou. Fanúšikovia Golden Knights si užívajú každý zápas naplno a Nevada rozhodne žije hokejom.
Okrem povestných atrakcií je v Las
Vegas topkou hotel Bellagio, známy
z mnohých amerických filmov aj vďaka
obrovskej fontáne. Určite si ho žiadajte!
Je to veľký zážitok za skvelú cenu: večer
si užijete v kasíne a neskôr sa len výťahom presuniete do svojej izby. Hotelové
priestory dýchajú luxusom a získajú si aj
náročného klienta.

Zábava na kolesách
a svetový basketbal
Po trinásťhodinovom lete do Los Angeles sa môžete tešiť na zaslúženú
odmenu v podobe legendárnych pláží
Venice Beach a Santa Monica Beach.
Tam si oddýchnete, opálite sa a načerpáte novú energiu. Pouliční predavači sa
s vami radi porozprávajú alebo poradia.
My odporúčame jazdu na elektrických
kolobežkách, ktoré si môžete požičať už
za 25 dolárov na tri hodiny. Budete sa voziť po cestičkách, ktoré poznáte z filmov
aj seriálov, a trip v Kalifornii odštartujete
naplno. Pivové osvieženie nájdete na
každom rohu, ako aj chutné jedlo.
Ideálnym
doplnením
programu prvého dňa je zápas NBA. Lakers
s hviezdnym basketbalistom LeBronom
Jamesom rozhodne stoja za návštevu.
Veľký zážitok aj pre hokejových fanúši8
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kov. Duel si spestrite pukancami alebo
nachos a potom si stačí vychutnať už
len ten najlepší basketbal na svete.

Chcete unikátne fotky Vegas? Pri
odchode z mesta sa zastavte na kopci
a vysvietené mesto hriechu budete mať
ako dlani. Nesmie chýbať selfie s „Welcome to Fabulous Las Vegas“ a vaša
fotogaléria bude kompletná.

Americká pýcha zhora
Hokejové mesto hriechu
Druhý deň patrí Las Vegas. Užijete si
v ňom hokejových rytierov na novom
štadióne s nezabudnuteľnou atmosfé-

Nasledujúcim bodom nevadskej časti
tripu musí byť Hoover Dam. Gigantická
priehrada, ktorá zásobuje pitnou vodou
celé Las Vegas, je obklopená mohutnými skalami a celé okolie je naozaj krásne.
Takúto scenériu nájdete len málokde na
svete!
Po Hoover Dame treba navštíviť
slávny Grand Canyon. V rámci vstupeniek odporúčame balík za 65 dolárov aj
so zahrnutým jedlom – určite ho využijete a tento národný park si užijete plnými dúškami.
Chcete zažiť adrenalín a vidieť americkú pýchu z vtáčej perspektívy? Naším tipom je let vrtuľníkom v hodnote

Svetoznáme štvrte
Šiesty deň patrí slávnej štvrti Beverly Hills, zastávke na Rodeo Drive plnej obchodov a luxusných reštaurácií.
Povinnou návštevou musí byť chodník
slávy a fotka s nápisom „Hollywood“
na kopci.

145 dolárov, ktorý si zapamätáte na celý
život.

žete doplniť vo viac ako štyridsiatich
reštauráciách rôzneho druhu. Potešte
svoje chuťové poháriky!

Značkové oblečenie za top ceny
Túžite po kvalitnom oblečení svetových
značiek? Los Angeles si zamilujete. Tričká, kraťasy, tenisky, nohavice, čiapky
a čokoľvek iné... A navyše za bezkonkurenčné ceny. Za 20 dolárov si môžete nakúpiť aj päť tričiek. Počas štvrtého
dňa odporúčame okrem nakupovania
vyskúšať aj miestnu kuchyňu. Okrem
tradičných burgerov navštívte mexické reštaurácie s bohatou ponukou jedla a skvelými cenami, porovnateľnými
s tými u nás doma.

Piaty deň kalifornského dobrodružstva odporúčame ukončiť v Griffithovom
observatóriu. Panoráma, ktorá sa vám
naskytne, to je skutočná Amerika. Milovníci hviezd môžu využiť široké spektrum teleskopov a nazrieť na svet z úplne inej perspektívy.

Nasleduje zápas famóznej NHL,
tentoraz Anaheimu. Najlepšia hokejová
liga je skvelou pozvánkou na kalifornský
výlet v spoločnosti HokejTour.sk.

NÁŠ TIP:

Využite siedmy deň na požičanie
motoriek, vďaka ktorým si užijete vietor vo vlasoch a slnečnú Santa Monicu aj večer a zažijete nezabudnuteľné výhľady na krásny národný park.
Vyjdú vás na 145 dolárov na celý deň,
ten zážitok naozaj stojí za to.

Večer vás čaká NHL zápas v podaní
kráľov z LA. Staples Center sa pri každej
šanci otriasa v základoch, Američania
žijú hokejom a bavia sa bez prestávky.
Zažite zápas v meste, kde je hokej životným štýlom.

Pastva pre oči
Harry Potter, Simpsonovci či Rýchlo
a zbesilo. Vyberte sa za kultovými snímkami, ktoré sa natáčali v Universal Studios. Špeciálne efekty počas prehliadky
sú jednoducho úžasné. Energiu si mô-

ZÁJAZDY NA NHL V KALIFORNII A NEW YORKU
z á j azd o b s a h u j e l e t e n k u , u b y t o v a n i e , v s t u p e n k y a s l u žb y d e l e g á t a

TROJ Z Á PA S
V K ALIFORNII
1. 3. 2019 - 10. 3. 2019

od 1 490 €

TROJ Z Á PA S
V N E W YO R K U
5. 2. 2019 - 11. 2. 2019

od 1 250 €

www.hokejtour.sk | info@hokejtour.sk | 0904 182 181

INTELIGENTNÉ SKLO

ABSOLÚTNY HIT V SKLENÁRSKOM PRIEMYSLE
Túžite po efektnom riešení priestorových problémov vo vašej firme? Potrebujete
pre svoje stretnutia a pracovné porady viac súkromia, ale sklenené priečky, výklady
alebo okná vám to nedovolia? Ste už zúfalý z toho, že vaše návštevy a rokovania
sú všetkým na očiach? Alebo len chcete zaujať svojich obchodných partnerov
perfektnou vychytávkou, ktorú len tak „hocikde“ neuvidia? Je tu pre vás riešenie!
však nie je jedinou výhodou tejto fólie
– pri oboch stavoch (on aj off) môže slúžiť aj ako projekčná plocha s využitím
prednej aj zadnej projekcie. Vďaka tejto
unikátnej vlastnosti sa môže využívať na
premietanie reklamných či iných spotov
– a to smerom do interiéru, ale aj na ulicu.

Kde môžete inteligentnú
fóliu využiť?

Inteligentná fólia, resp. inteligentné
sklo, je v súčasnosti absolútnym hitom
v sklenárskom priemysle a v technickom riešení sklenených priečok a zasadacích miestností. Ide o špeciálne
vyvinutú fóliu, ktorá sa jednoduchým
spôsobom buď nalepí na sklenenú plochu, alebo sa zalaminuje do skla a po-

mocou elektrického prúdu mení svoj
vzhľad z nepriehľadnej (ľadovo matnej)
na priehľadnú. Prepínanie medzi týmito
stavmi zabezpečuje malý diaľkový ovládač.
Okamžité znepriehľadnenie akéhokoľvek skla behom jedinej sekundy

ZOPÁR FAKTOV O INTELIGENTNEJ FÓLII:
Hrúbka:

0,38 mm

Šírka fólie:

do 1,5m

Dĺžka fólie:

bez obmedzenia
230 V / 60 V

Napätie:

10

Spotreba energie:

cca 3 – 5 W/h/m2

Pracovná teplota:

od -20℃ do 65℃

Priepustnosť svetla – zapnutý stav:

cca 70%

Blokovanie UV žiarenia:

cca 98%
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Medzi najobľúbenejšie využitia tohto
efektného produktu patrí vytváranie
súkromia v už spomínaných presklených zasadacích miestnostiach. Avšak
v posledných rokoch sa stále viac a viac
stretávame s využitím inteligentnej fólie
aj v súkromných domoch a bytoch, a to
najmä ako náhrada žalúzií, ktoré vzhľadom na svoj nie príliš estetický vzhľad
prestávajú byť v moderných domácnostiach vítané.
Mnoho podnikateľov v poslednom
období využíva inteligentnú fóliu vo
svojich predajniach na vizuálne zobrazenie reklamných spotov na výkladoch,
teda ako imidžový prvok pri prezentácii
tovaru – tzv. wow efekt. Taktiež aj banky
a poisťovne postupne zisťujú, že pre ich
klientov je pocit súkromia a bezpečnosti v presklených kójach mimoriadne dôležitý, a tak im ho už dnes na mnohých
svojich prevádzkach dokážu vytvoriť
pomocou jediného kliku na ovládači.
Spoločnosť LB SERVIS, ktorá je
jednou z priekopníčok v oblasti inštalácií inteligentných fólií na Slovensku,
sa dizajnovým návrhom a následným
technickým realizáciám venuje už nie-

koľko rokov. Prostredníctvom vlastných
certifikovaných odborníkov vám táto
spoločnosť ponúka obhliadku a zameranie priestoru, poradenstvo a následnú
kompletnú inštaláciu inteligentnej fólie
a jej príslušenstva.

5 DÔVODOV,
PREČO SI NECHAŤ
NAINŠTALOVAŤ
INTELIGENTNÉ
FÓLIE
SPOLOČNOSŤOU
LB SERVIS:
1. Dlhoročné
SKÚSENOSTI
2. Mnoho zvládnutých
inštalácií
a SPOKOJNOSŤ
zákazníkov
3. Preferovanie
KVALITNEJ, a nie
lacnej práce
4. PROMPTNÁ
REAKCIA na
požiadavky
zákazníka
5. INDIVIDUÁLNY
PRÍSTUP ku
každému
zákazníkovi

Showroom:
K a š m í r s k a 1 7,
B r a t i s l a v a – Tr n á v k a
Dohodnite si stretnutie:
Mobil: 0905 660 670
E-mail: folie@LBSERVIS.sk
W W W. I N T E L I G L A S S . S K
BÝVANIE
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V krajine Rozprávkovo
s LÝDIOU ECKHARDT

Úspešná slovenská módna návrhárka
nám ponúkla začiatkom novembra 2018
v Hoteli Double Tree by Hilton nádherný
snový svet. Jej stovka originálnych jesenných a zimných modelov s názvom
V rozprávke, ktoré predstavila na veľmi
pôsobivej módnej prehliadke, naozaj
preniesla divákov, do rozprávkového
sveta nielen zaujímavými módnymi kreáciami, ale aj premysleným fantastickým
sprievodným programom. Predviedla,
že jej salón je pripravený opäť v najvyššej aktuálnej módnej línií a vysokej
kvalite uspokojiť svoje klientky aj pokiaľ
ide o sviatky a nadchádzajúcu plesovú
sezónu. Jej modely sa vyznačujú kvalit-

ným materiálom, premysleným strihom
a dotiahnutým každým detailom. Samozrejme, vždy sú jedinečné.
Lýdia Eckhardt už neuveriteľných
27. rokov prináša pre svojich priaznivcov
v jesennom čase galavečer plný módy,
pozitívnej energie a zakaždým aj s milým
prekvapením. Ani v tomto roku nesklamala. Rozprávková atmosféra módnej
prehliadky sa vydarila. Bola s ňou spokojná aj samotná autorka, keď tesne po
ukončení prehliadky skonštatovala: „Dopadlo to rozprávkovo.“
F o t o : A r c h í v Lý d i e E c k h a r d t

INZERCIA

MÓDA
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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
(vianoce a zima) a na čo si dávať pozor.

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

Ďakujeme
a prajeme
Veselé Vianoce
a Štastný Nový
Rok 2019

Nailbar studio

AKO POĎAKOVANIE VYUŽITE NAŠE SLUŽBY S 10% ZĽAVOU

Spoločnosť Premira, s.r.o. ktorá je distribútorom a importérom
značky LISCA na Slovensko od roku 2012 po ukončení jesennej
módnej sezóny oficiálne otvorila a pokrstila svoju prvú značkovú
monobrand prevádzku LISCA v OC BORY MALL dňa 29.11.2018.
Na tomto evente sa stretli obchodní partneri spolupracujúci so spoločnosťou Premira, s.r.o., manažment
LISCA a obchodného centra BORY MALL, vydavatelia, módny stylisti, modelky, hostesky ,
organizátori a víťazky súťaže MISS ZÁHORIA, a taktiež návštevníci a zákazníci mali možnosť
vidieť luxusnú bielizeň na atraktívnych modelkách, ktoré prezentovali série z kolekcie AW 18 .
Značka spodnej bielizne LISCA je pôvodom slovinskej produkcie.
Spoločnosť LISCA bola založená v roku 1955 a už má viac ako 60- ročnú tradíciu. Je lídrom na trhu
v oblasti spodnej bielizne v juhovýchodnej Európe so svojim tvorivým a jedinečným dizajnom . Je dnes
dostupná vo viac ako 30 krajinách .Značka LISCA je synonymom dobrej kondície, kvality a komfortu
v kombinácii s moderným a módnym citom, originality dizajnu, testovanej módy a dostupnosti cien.
LISCA ponúka optimálny pomer cena/kvalita pre spokojnosť súčasných moderných žien. Je to módna a veľmi
ženská značka spodnej bielizne a plaviek. LISCA je taktiež synonymom pre optimálny fitting v kombinácii
s dôrazom na ženskosť, ktorá môže byť pri jednej príležitosti romantická, inokedy zase hravá alebo
dokonca odvážna a zvodná, avšak zakaždým s množstvom šarmu a štýlu.
Vo svojom portfóliu ponúka spodnú bielizeň (dámsku a pánsku), konfekciu, nočný program, negližé,
doplnky ako aj komplexnú kolekciu plaviek a plážový program doplnenú o plážové doplnky.
Je určená pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Je pre ženy, ktoré si chcú nosenie
spodnej bielizne užívať a dopriať tak potešenie sebe aj iným.
Ponúkané výrobky sú dokonalej konštrukcie a vynikajúceho prevedenia. .
Lisca má zavedený koncept systému sezónnej ponuky JAR/LETO a JESEŇ/ZIMA.
Výhody a prednosti tejto značky sú módny dizajn a vysoká kvalita, vynikajúci fitting, nadčasový dizajn,
dobre padnúce modely, optimálny pomer medzi kvalitou a cenou, rôzne línie pre rôzne príležitosti, široký
sortiment veľkostí podprseniek, košíky AA,B,C,D,E,F,G,H : od 65 až do 110 plavky od 36 A- 46G, 52 E.
Produkty sú navrhované pre pohodlie, potešenie a sebadôveru. Lisca je pre ľudí, ktorí
oceňujú krásu a kvalitu. Sú ako druhá koža a nositeľky sa cítia v nej nádherne a atraktívne.
Spokojný zákazník je pre team LISCA Slovensko najlepšou reklamou.

Značková predajňa LISCA BORY MALL Bratislava:
0905/724 151, liscask@premira.sk

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

TANZÁNIA - NEZABUDNUTEĽNÝ
ZÁŽITOK S GEPARDOM
Skoro ráno naša výprava – lekárka Monika, lekárnička Majka, učiteľka angličtiny
Heďka a ja – vyráža za ďalším dobrodružstvom. Národný park Serengeti je jedno
z najúžasnejších miest sveta. Nekonečná pláň alebo zem bez konca znamená
v jazyku Masajov slovo sirinket. Práve odtiaľto pochádza názov Serengeti, ktorý
Angličania vytvorili z pôvodného výrazu sirinket. Obrovské stáda pakoní, pásikavé
zebry s krásnymi zadkami a množstvo gaziel Thomsonových pripomína pravek a staré
dokumentárne filmy o Afrike. Serengeti je 27 tisíc kilometrov štvorcových divočiny.
Prevažná časť národného parku tvorí
rovina a vysoká tráva. Len kde-tu rastie
strom a vidieť skalu, čo znamená, že
zvieratá sa dajú celkom dobre pozorovať. V priebehu jedného dňa sme prešli
džípom asi 200 kilometrov. Kochali sme
sa nádhernou prírodou a zverou. Žiadne sms-správy, maily, ani nič rušivé. Len
pokoj. Raz sme síce zapadli do blata, ale
David - náš šofér a sprievodca v jednom,
bol šikovný a dostal nás odtiaľ.
Práve na týchto rozsiahlych pláňach
sa každoročne koná veľkolepé predstavenie sveta zvierat - migrácia. Až
dvojmiliónové stádo pakoní sa dá do
pohybu po pláňach medzi Serengeti
a Masai Mara, pričom prejdú vzdialenosť až 4000 kilometrov. Ich pud sťa-

hovania je daný nedostatkom potravy.
V polosuchých a suchých oblastiach
by na jednom mieste neprežili. Pohyb
zvierat je závislý od sezónnych zrážok
a miesta, kde sa rozmnožujú. Aj my
sme mali možnosť sledovať túto úžasnú udalosť a to nie len z auta. Pozorovali

sme ju priamo z malého lietadla, ktorým
sme leteli. Pilot sa chcel zapáčiť svojej
priateľke, ktorú si posadil vedľa seba
na sedadlo pre druhého pilota a letel
s nami priamo nad migrujúcimi stádami
pakoní. Z veľkej výšky vyzerali zvieratá
ako mravce chodiace po svojich chodníčkoch.
Nebudem spomínať aké obrovské
množstvo rôznych zvierat sme na safari
videli, ale jeden zážitok vo mne zostane
navždy. V Serengeti môžu turisti jazdiť
len po cestičkách. Je pravda, že zvieratá
sa tu dajú vidieť zblízka, ale keď nás David upozornil, že v diaľke vpredu vidí geparda, len sme sa usmiali. Vidieť geparda nie je jednoduché ani tu. Požičal nám
ďalekohľad, ale my sme nič nevideli ani
cez ďalekohľad. Bol z našej „slepoty“
zúfalý. Pozrel vpravo, potom vľavo a keď
široko-ďaleko žiadne iné auto nevidel,
zvrtol volant priamo do buša.
Trmácali sme sa vysokou trávou
v dosť veľkej rýchlosti k neviditeľným
zvieratám, keď zrazu po našej ľavici utekali hneď dva gepardy za sebou. Tento
najrýchlejší cicavec na svete dosiahne
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mali zdokumentovaný tento nevšedný výjav. Po chvíli sa David
vrátil za volant. Keď sme sa pohli, gepard z auta zoskočil a my
sme sa vrátili na cestičku.
Až vtedy sme si vydýchli a uvedomili si celú situáciu. Ešteže malo zviera rozum, keď ho nemal náš sprievodca. Chcel
nám dopriať zážitok, ktorý ale mohol byť našou poslednou
epizódou v živote vôbec. Keď sme sa upokojili, spýtali sme sa
Davida, či už v minulosti zažil takúto blízkosť divej zveri. Priznal sa nám, že za 10 rokov, čo robí sprievodcu, mal geparda
na streche dvakrát, ale aby zviera sedelo na prednej streche
a pozeralo do auta, to ešte nezažil.

v behu na krátku vzdialenosť rýchlosť 110 km za hodinu. Nám
sa zdali tieto veľké škvrnité mačky s malou hlavou úplne neškodné. Až po chvíli sme si všimli, že prvý z gepardov má na
boku dve veľké rany. David nám vysvetlil, že rany môžu byť
z boja. Z lovu antilop.
Zastavili sme a úsmevy nám zamrzli na tvári. Poranený
gepard sa na nás pozrel a vyskočil na kapotu nášho džípu.
Strašne som sa zľakla. Veď kto by sa nezľakol? Sedela som na
prednom sedadle a hneď za sklom mi stál gepard, ktorý sa
mi zdal obrovský. Moja prvá reakcia bola rýchlo zavrieť okno,
aby neskočil dnu. David zachoval chladnú hlavu a posunkami
mi prikázal nechať okno otvorené. Stíšeným hlasom nám povedal, nech sme ticho a nehýbeme sa. Medzitým sa gepard
otočil a ľahko vyskočil na strechu - prednú časť džípu, takže
mi stál nad hlavou. Až vtedy som pochopila, prečo mi David
ukázal, že zbytočne zatváram okno. Neuvedomila som si, že
máme otvorenú strechu a cez priestor vysoký asi pol metra
nám divé zviera mohlo kedykoľvek vhupnúť dnu.
Gepard mal očividne dobrú náladu. Usadil sa na prednej
časti auta a užíval si výhľad. My sme ani nedýchali. So strachom v očiach sme si uvedomovali, že len zopár desiatok
centimetrom od nás sedí divé zviera. David si nenechal ujsť
príležitosť a pretiahol sa zo sedačky šoféra do priestoru k dievčatám. Neviem ako sa to tomu obrovskému mužovi podarilo,
ale v sekunde bol vzadu. Nemali sme žiadnu zbraň. Ak by gepard chcel zaútočiť, Davidov nôž by nám bol asi k ničomu. Sedeli sme ako zamrznuté a čakali čo bude. Gepard sa pootočil
na streche a prednú labu nonšalantne nechal visieť do kabíny
auta, asi 20 centimetrov nad Monikinou hlavou.
To bol ďalší šok. Nikto nevie, čo sa zvieraťu preháňa hlavou. Stačilo by, keby nechtiac trochu drapol smerom k Monike
a mala by pol tváre zmrzačenej. Ale gepard sedel a pozeral
okolo seba. Monika našla odvahu a otočila k nemu tvár. Vzápätí sklopila oči a povedala s trasúcim sa hlasom: „Dievčatá,
my sme si pozreli do očí!“ Vtedy aj David nabral odvahu a začal
si ho fotiť na mobil. Keď sme videli, že gepardovi to nevadí,
rýchlo sme Davidovi posunuli aj naše fotoaparáty, aby sme

Majka sa neskôr priznala, že mi závidela miesto v aute, lebo
ak by zviera skočilo dovnútra, bola by prvá na rane. Heďka sa
bála fotiť, lebo nevedela ako zviera zareaguje na štiknutie fotoaparátu. Hrdinkou dňa bola pre mňa Monika, lebo cez selfie
odfotila portrét geparda a dokonca detail jeho laby. Ja som pre
zmenu celý čas rozmýšľala o tom, kde nájdem rýchlu zdravotnú pomoc, ak sa gepard zahryzne do sprievodcu.
David nám vlastne počas tohto zážitku ukázal v praxi, čo
znamenajú slová: „Hakuna Matata“- žiadny problém. V priebehu toho dňa sme videli ešte veľa zvierat. Dokonca aj 25 levíc
s mláďatami, ale zážitok s gepardom bol silnejší.
S i lv i a Va c u l í ková
w w w. s i lv i a - foto . s k

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

924 01 Galanta, Šafárikova 1526, tel. 031/7802106-8
e-mail: gita@gita.sk, www.ckgita.sk
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HOTEL LITOVEL ***
Kúpeľné mesto LUHAČOVICE - nachádza sa na juhovýchodnej Morave, v údolí medzi lesnatými kopcami, 20 km.od
krajského mesta Zlín. Autom z Bratislavy
sú to len necelé dve hodiny. Liečia sa tu
predovšetkým dýchacie, pohybové a trá-

chvíle oddychu, pohody a tanečnej zábavy
počas celého roka.

viace problémy. Okolie mesta je ideálnym
terénom na pešiu turistiku a cykloturistiku,
užijete si rybačku alebo kúpanie na neďalekej priehrade a v prípade nepriaznivého
počasia si zaplávate a zrelaxujete sa priamo v centre v skvele vybavenej mestskej
plavárni.

Hotel Litovel Luhačovice:
Ulice Dr. Veselého 329
763 26 Luhačovice
Tel.: +420 - 577 131 109
Fax: +420 - 577 101 499
E-mail: litovel@luhacovice-hotel.cz

Hotel LITOVEL *** leží na hlavnej pešej
zóne v tesnej blízkosti kúpeľného centra.
Po rozsiahlej rekonštrukcii celého objektu
určite splní svojim vybavením a službami
očakávania aj náročným klientom. Samozrejmosťou je bezbariérový prístup, hotelové parkovisko a wifi pripojenie zadarmo.
Priamo v hoteli ponúkame možnosť návštevy soľnej jaskyne a masáže. Novinkou
je suchá vodná masáž. Radi Vám zorganizujeme aj individuálne programy a kongresové akcie. Zabezpčíme aj zájazdy do
neďalekého okolia. Hotel je ideálny pre rodiny, seniorov aj pre uzavretú spoločnosť,
školenia a podobné akcie.
Pozývame Vás na príjemne strávené

Chcete podporiť zdravie svojich detí?
Máme pre vás skvelý tip! Noví Marťankovia FUTURA obsahujú komplex vitamínov a minerálov, ktoré sú prispôsobené nárokom
detského vývoja v konkrétnych vekových štádiách. Noví Marťankovia FUTURA podporujú prirodzený rast, rozvoj kognitívnych
funkcií a imunitu detí v závislosti od veku. Majú odlišné zloženie pre batoľatá, predškolákov a školákov. Všetky sú samozrejme
bez farbív, konzervantov, laktózy či lepku. Vyberať si môžete z viacerých variantov: sirup pre batoľatá, cmúľacie tablety pre
predškolákov, alebo atraktívne vrecúška s gélom pre deti od 6 rokov.
Marťankovia FUTURA, doplnok stravy, ktorý dostanete kúpiť v každej lekárni alebo v eshope.

Viac informácií nájdete na www.martankovia.sk

SLOVÁCI CHCÚ POD STROMČEK DAROVAŤ ZDRAVIE
Onedlho prídu Vianoce, ktoré sa pre mnohých spájajú s príjemnými chvíľami v kruhu
najbližších. Medzi obľúbené darčeky sa v posledných rokoch zaradili výživové doplnky, ktoré
pomáhajú zvládnuť nepríjemné zimné počasie a chránia organizmus pred škodlivými vplyvmi.
Zdravie je to, na čom záleží
Čoraz viac ľudí si uvedomuje, že zdravie
nie je samozrejmosť. V predvianočnom
strese ale môžeme ľahko zabudnúť na
starostlivosť o vlastný organizmus. A nielen o ten. Ak ide o zdravie detí, medzi
rizikové faktory patrí aj ich sústredenie
do uzavretých priestorov, akými sú napríklad nevetrané školské triedy. Práve
tu dochádza k šíreniu choroboplodných
zárodkov. V prípade dospelých je oslabená imunita dlhodobejším procesom
– vysokým fyzickou, či psychickou záťažou, nesprávna životospráva, čo užívanie
liekov poškodzujúcich imunitu. Keď infekcia premôže oslabenú imunitu, začne
sa prejavovať ochorenie.

Ako vybrať vianočný darček
Výber vhodného vianočného darčeka sa
niekedy javí ako ťažká úloha. Ak sa rozhodnete darovať zdravie, nikdy nešliap-

nete vedľa. Samozrejme, darovať zdravie
chorému človeku môže zostať iba v rovine
želania. Preto je dôležité na takýto darček
myslieť ešte pred samotným ochorením.
Ing. Adrián Doboly z biotechnologickej spoločnosti Natures hovorí: „Aj na
Slovensku badať pozitívny trend darovania darčekov, ktoré sa spájajú so zdravím. Ide napríklad o ozdravné pobyty alebo o výživové doplnky. To značí, že ľudia
si čoraz viac uvedomujú jeho dôležitosť.“

V znamení imunity
O vlastný organizmus sa musíme starať
pravidelnou fyzickou aktivitou a dostatočným prísunom kvalitnej stravy. Nezanedbateľné miesto v našom jedálničku
má čerstvá zelenina a ovocie. Ide o základný zdroj vitamínov.
Doboly upozorňuje: „Bez pravidelného cvičenia a prísunu zdraviu prospešných

látok sa naša obranyschopnosť rapídne
znižuje. To otvára bránu choroboplodným
zárodkom, ktoré môžu v tele prepuknúť až
do nežiaduceho ochorenia. Okrem vitamínov môžeme nášmu telu pomôcť aj inak.
Príroda nám poskytuje napríklad medicínskej huby, ktoré sú v odborných kruhoch pozitívne prijímané okrem iného pre
svoju schopnosť zoceliť oslabený organizmus. Medzi medicínske huby patrí aj Hliva
ustricová, ktorá je silným zdrojom beta
glucanu. Ide o modulátor systému, čo
znamená, že imunitný systém ovplyvňuje
tak, aby fungoval správne. Tieto pozitívne
účinky sú vďaka lekárskym výskumom
dobre známe u nás i v zahraničí.“
Najkvalitnejší beta glucan sa získava zo spomínanej Hlivy ustricovej za
patentovanej extrakcie. Následne sa
častice beta glukánu upravujú mikronizáciou. Je to proces, ktorý zabezpečuje,
že naše telo najlepšie využije potenciál
tejto prospešnej látky.

Výrobca: Natures s.r.o., A. Sládkoviča 33, 91701 Trnava, natures@natures.
sk, tel: 033/5501673. Vyrábané v systéme riadenia kvality ISO 9001:2008
a v systéme bezpečnosti potravín ISO 22000:2005. xBezpečnosť a účinnosť
posudzovaná v toxikologickej štúdii pre účinnú zložku beta glucan a
v placebo-kontrolovaných klinických štúdiách pre výživové doplnky Beta
Glucan 120 a Beta Glucan 500. Zhrnutia štúdií dostupné na požiadanie.
Schválené zdravotné tvrdenia podľa Nariadenia (ES) č. 1926/2006 pre
*vitamín D a **kyselinu listovú.

: overená účinnosť a bezpečnosťx
• mikronizovaný beta glucan pre zvýšenie účinnosti
• najvyššia čistota beta glucanu (93%)
• účinky a bezpečnosť potvrdené vo vlastných klinických
štúdiáchx

dia



Beta Glucan 500+ s najvyšším obsahom beta glucanu
z Hlivy ustricovitej na trhu + vitamín D pre správnu funkciu
imunitného systému*
Beta Glucan 120+ dávka beta glucanu pre každodenné
použitie, navyše s obsahom kyseliny listovej a vitamínu D,
ktoré prispievajú k správnej funkcii imunitného
systému* a zníženiu vyčerpania a únavy**
dia



DECEMBROVÉ PREMIÉRY
BUMBLEBEE
Predpremiéra v CINEMACITY
už 27.12.2018
Charlie je obyčajné osemnásťročné dievča, ktoré práve k narodeninám dostala svoje prvé auto. Lenže ten žltý „Chrobák“ nie je len
obyčajná haraburda, ale Bumblebee, ktorý sa v tejto podobe skrýva
nielen pred ľuďmi, ale aj ostatnými Transformers.
Príbeh filmu Bumblebee časovo predchádza všetky diely predchádzajúcich Transformers, a napriek tomu, že diváci dostanú to, na čo sú u tejto
populárnej ságy zvyknutí, film Bumblebee do série tak celkom nezapadá.
„Srdcom tohto príbehu je vzťah Charlie a Bumblebeeho, to, ako spolu prežívajú banálne, ale aj veľmi nebezpečné situácie. Vývoj postav je dôležitejší
ako akcia, “hovorí o filme Hailee Steinfeld a potvrdzuje tak nádeje, ktoré
fanúšikovia Transformers do tohto filmu vkladali. Po kovových orgiách v podaní Michaela Baye sa séria vracia tam, kde ju chcú vidieť – k ľahkosti a zábavnosti prvého dielu.

SPIDER-MAN
AKO STE HO EŠTE NEVIDELI
PREDPREMIÉRY UŽ V CINEMACITY 8. A 9. DECEMBRA.
Nosiť modro-červenú masku nikdy nebolo nebezpečnejšie! Po tom,
čo tínedžera Milesa Moralesa pohryzne rádioaktívny pavúk, musí sa
naučiť, ako sa stať Spider-Manom. Pomôže mu v tom Peter Parker
a ďalší pavúčí hrdinovia, ktorých diabolský Kingpin preniesol z iných
dimenzií. Tam však jeho plán nekončí a všetci Spider-Mani sa tak
musia spojiť a zastaviť Kingpina skôr, než Brooklyn pohltí čierna
diera.

Kreatívne duo Phil Lord a Chris Miller, ktorí sú zodpovední za filmové hity
LEGO Movie či 21 Jump Street, ukážu Spider-Mana v novom svetle, s použitím jedinečnej technológie animácie. Nepôjde tak o obyčajnú rozprávku
pre malé deti, je to akčné animované fantasy s prvkami komédie, drámy aj
akčného thrilleru. Spider-Man v tomto novom šate zaujme najmä tínedžerov
a mladých dospelých a najlepšie si ho vychutnáte na čo najväčšom plátne.
V kinách už od 13. decembra aj v 3D, so slovenským dabingom aj titulkami.
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DARČEKOVÉ POUKÁŽKY
NAKÚPITE CEZ NÁŠ
E-SHOP A PREDAJNE
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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) •••
ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY

ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY

ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY

ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY • ZĽAVY

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

postupná modernizácia starých výťahov,
ktorej výsledkom je nový výťah

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

výroba, dodávka a montáž nových
výťahov

e-mail: zeva@zeva.sk

výroba slovenských riadiacich sýstemov
pre výťahy

opravy a generálne opravy starých výťahov

výroba slovenských elektrokomponentov
pre výťahy
firma s 20 ročnou tradíciou
držitel certifikátu kvality ISO 9001

w w w. z eva . s k

Nová senzor technológia

BLANCO SOLENTA-S
Senso

Táto batéria predstavuje nový
štandard s inovatívnou senzorovou
technológiou.
BLANCO SOLENTA-S už na prvý pohľad
zaujme dizajnom a vysokou kvalitou. Flexibilná sprška inšpirovaná profi-batériami
ponúka vysoký komfort obsluhy
a umožňuje veľký akčný rádius. Kovový
povrch zabraňuje ukladaniu nečistôt.
Sprška ľahko zapadne do magnetického
držiaka.
Okrem toho má batéria SOLENTA-S
výsuvnú spršku s možnosťou prepínania
na sprškovú funkciu. Batéria je plynulo
ovládaná ergonomickou pákou.

Senzor integrovaný do sprchového ramienka umožňuje väčšiu voľnosť pohybu s akčným
rádiusom

Senzor s detektorom vzdialenosti
(citlivý až do 6 cm), je integrovaný
do sprchového ramienka a robí
tak batériu SOLENTA-S Senso
jedinečnou vo svojej triede

Nová senzor technológia
so štart-stop funkciou umožňuje spustenie vody bezkontaktne

Batéria SOLENTA-S Senso so štart-stop-funkciou predstavuje v pravom slova
zmysle skutočný vrchol novej senzorovej
technológie. Senzor s detektorom vzdialenosti, integrovaný do sprchového
ramienka, ponúka úplne novú funkčnosť.
Vďaka tomu možno spusiť prúd vody
bezkontaktne.
Optimálna vzdialenosť medzi senzorom
a drezom umožňuje pohodlnú prevádzku
a zabraňuje falošnému spusteniu. Otvorenie a zatvorenie vody bez toho, aby ste
sa dotkli batérie. S batériou SOLENTA-S
Senso ostanú obe ruky vždy voľné. LED
dióda v senzore modrým svetlom signalizuje prevádzkový režim. Trvalé svetlo
indikuje stav pohotovosti, pri tečúcej
vode svetlo bliká.

Automatické zastavenie vody po 90 sekundách pre väčšie pohodlie a bezpečnosť

Optimálna vzdialenosť medzi senzorom
a drezom umožňuje pohodlnú prevádzku
a zabraňuje falošnému spusteniu

Znížená spotreba vody: vďaka jednoduchej
kontrole senzora je možné pustiť len požadované množstvo vody

Otvorenie a zatvorenie vody bez toho, aby ste
sa dotkli batérie. S batériou SOLENTA-S Senso
ostanú obe ruky vždy voľné

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

REZANIE BETÓNU
AKCIOVÉ CENY!
otvorov do panelu • jadrové vŕtanie otvorov
statické posudky • odvoz odpadu

0908 447 006

www.jadrovevrtanie.sk • www.rezaniebetonu.eu

NEALKOHOLICKÉ
VÍNO zdravé
víno

Vyrába sa
z kvalitných
odrodových vín.

Plnohodnotné víno
s minimálnym
obsahom
zbytkového
alkoholu.

Kvalitne stierače na Vaše auto

Objednávky cez internet alebo telefonicky

0905 176550

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

Viete, ako správne triediť odpad počas Vianoc?
Krásne zabalené vianočné darčeky, trblietajúci sa vianočný stromček, či skvelé
vianočné dobroty. To všetko čaká na každého z nás počas najočakávanejších
sviatkov v roku. Vianoce však so sebou neprinášajú len radosť, pokoj
a pohodu, ale aj množstvo odpadu. Viete, ako si s ním poradiť?
Produkcia odpadu v Bratislave počas
decembra a Vianoc každým rokom stúpa. Najviac pritom vyprodukujeme papierového odpadu. Napríklad, v decembri 2017 to bolo viac ako 850 ton. Avšak
ruku na srdce, koľkí z nás myslia pri vianočných nákupoch aj na prírodu a prostredie okolo nás?

na ďalšiu príležitosť alebo vyhoďme do
papiera. Darčeky však môžeme zabaliť aj
do iných materiálov, napríklad, do originálnych textilných tašiek, ktoré poslúžia
na ďalšie nákupy. Premýšľať by sme mali
aj pri nákupe potravín a nekupovať to, čo
nedokážeme spotrebovať.

Aby sme si s odpadom poradili
Na správne triedenie odpadu by sme
pritom mali myslieť už pri samotných
nákupoch, alebo aj pri balení vianočných
darčekov. Pokúsme sa vždy myslieť na
to, ako si so všetkými baliacimi papiermi, krabičkami či ozdobami poradiť po
ich využití. Alebo najlepšie, ako sa bez
nich zaobísť. Baliaceho papiera použime

len toľko, koľko je naozaj potrebné a po
rozbalení darčekov ho buď ponechajme

 Na zbernom dvore OLO na Starej
Ivánskej ceste 2 je možné odovzdať:
malý aj veľký elektroodpad, použitý
kuchynský olej, vianočný stromček,
nefunkčné svetielka od stromčeka,
objemný odpad, drobný stavebný
odpad, bio odpad zo záhrad, kovy,
papier, lepenku, plasty, sklo, batérie
a akumulátory, drevo, odpady z domácej chémie výhradne v pôvodných obaloch.

Ako zatocit s vianocnym odpadom?
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DARČEKOVÉ
STUHY A MAŠLE

POUŽITÝ
KUCHYNSKÝ
OLEJ

V prípade kúpy nového
elektrospotrebiča, odvoz zabezpečí
predajca. Starý elektroodpad
zdarma odovzdáte aj
na zbernom dvore.

PAPIER
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TAŠKY
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Najlepšie je však odlož
na ďalšiu príležitosť.

Zberný dvor OLO,
Stará Ivanská cesta 2, Bratislava
PO - SO: 8:00 - 18:00
V nedeľu a sviatky zatvorené.
www.olo.sk
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STREČING

KEDYSI PODCEŇOVANÝ,
DNES NEODDELITEĽNÁ
SÚČASŤ ŠPORTU.

Názor na strečing a jeho význam ako súčasť
športovej prípravy a tréningu sa za posledných
20-30 rokov aj vďaka športovej medicíne a skúsenostiam
športovcov a trénerov výrazne zmenil.
Prečo ho potrebujeme?
Strečing je neoddeliteľnou súčasťou
prípravy profesionálnych, ale aj kondičných športovcov. Dostatočná flexibilita
pohybového aparátu a kĺbová pohyblivosť sú nevyhnutným predpokladom
pre mnohé športové odvetvia ako sú
úpolové športy, gymnastika, plávanie či
atletika.

3.

PNF (Proprioceptive neuromuscular facilication) strečing – sval natiahneme do takmer krajnej pozície, napneme, uvoľníme a následne natiahneme
do krajnej pozície. Tento typ strečingu je
veľmi efektívny, avšak pri nesprávnom
postupe môže spôsobiť zranenie. Preto
je dobré ho vykonávať s asistenciou kvalifikovaného terapeuta alebo trénera.

Efektivita a časté chyby
Výhodou strečingu je, že nevyžaduje žiadne náradie a je časovo a priestorovo nenáročný. Môžete ho vykonávať
v podstate kdekoľvek a kedykoľvek.

Výhody a benefity
strečingu...
� Prevencia pred zraneniami
� Zväčšenie rozsahu
pohybu a mobility
� Zlepšenie prekrvenia svalov

Častou chybou je vykonávanie statického strečingu pred zaťažením. Mnohé
štúdie totiž ukazujú, že statický strečing
preukázateľne znižuje celkovú silu a výkon naťahovaných svalov.
Omnoho efektívnejšou formou rozcvičenia je tzv. dynamický strečing,
ktorý zabezpečí všestrannejšiu prípravu pohybového aparátu na zaťaženie.
Toto zahŕňa množstvo pohybov ako sú

napr. tzv. jumping jacks, výkopy, rôzne
kmity pažami, rotačné pohyby trupu
a paží, kľuky, drepy, výpady a pod. (nie
však do krajnej polohy, kde pociťujeme
bolesť).

Čo je dôležité dodržiavať
pri strečingu:
� Naťahovanie nesmie byť bolestivé,
sval naťahujeme v rozsahu, kde cítime znesiteľné napätie – nie bolesť
� Pred vykonávaním strečingu by
svalstvo malo byť zahriate, napr.
formou ľahkého rozcvičenia. Rovnako dobre sa strečuje aj po pobyte v saune alebo v horúcom kúpeli
– nie však po presune do chladnej
vody alebo chladného prostredia
Mgr. René Riegel
osobný tréner
MAXIMUS FITNESS&GYM
w w w. m a x i m u s g y m . s k

Existuje niekoľko
foriem strečingu:

1.

Statický strečing – sval naťahujeme do krajnej pozície, kedy cítime
napätie, avšak nie bolesť. V tejto pozícii
zotrváme 15-60 sekúnd. Jedná sa o pomerne bezpečnú formu strečingu.

2.

Aktívny izolovaný strečing – sval
natiahneme do krajnej pozície,
zotrváme 1-2 sekundy a vrátime do pôvodnej polohy. Tento postup opakujeme
niekoľkokrát za sebou v pravidelnom
tempe.
ŠPORT
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PRE MAMIČKY AJ PRE DCÉRU ZA ROVNAKÚ CENU!

Všetky materiály ktoré používame sú 100% prírodné. Práva koža.
Zateplenie 100% bavlna a ovčie rúno
BLOWBALL FOR KIDS v OC RETRO na 1 poschodí vedľa reštaurácie Retro.

www.nadaciadkc.sk

Poslať SM
S
nezabolí!
Ďakujeme vám za každú zaslanú prázdnu SMS

na číslo

87 2
Pošlime deťom, ktoré bolí srdiečko správu,
že v tom nie sú sami.

Cena jednej SMS = 2 €
*Ak vám nejde zaslať prázdna sms, stačí dať medzeru alebo bodku do textu správy.
SMS plagat A4 sirka_Marek.indd 1

Foto : Robo Homola
05.12.18 12:54

Happy
Nails

0917 769 858

h a p py n a i l s s ro @ g m a i l . co m

Ma n i k ú ra
Gé l ové n e c ht y
Nu ge n e s i s s p ev n e n i e
+ v i t a m í n o m n a p r í ro d n é n e c ht y
Ja p o n s k á m a n i k ú ra
Pa rafí n

Ro ľ n í c k a 1 5 9
Brati s l ava -Va j n o r y

Vaše nechty zmeníme
na nepoznanie

Talianske
sedačky

www.eurosofa.sk

WARD

rozmer: 304 x 234cm
celokoža FRANCE
1,3 - 1,5 mm hrubá

2 450, €

21 elementov v akcii

vysoké operadlo

GAIA

JOY

sírka 152 cm
celokoža BULL
1,3 - 1,5 mm hrubá

celokoža BULL
1,3 - 1,5 mm hrubá

1 111, €

1 281, €

68 elementov v akcii

GLORIA

rozmer: 294 x 163 cm

cashmere

2 990, €

54 elementov v akcii

MARTINE DECÓ
rozmer: 203 x 272 cm

cashmere

2 381, €

63 elementov v akcii

elektrický relax v cene

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

