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Kurzy pre začiatočníkov aj pokročilých (úrovne A1 - C2)

Široká ponuka jazykov a kurzov

Nástup do kurzov v 2. školskom polroku

Ceny kurzov za polrok pre školský rok 2018/19 
(september – január / február – jún)

• 75 € / 2-hod. kurz
• 101 € / 3-hod. kurz
• 123 € / 4-hod. kurz
• 176 € / 6-hod. kurz



Január, čas predsavzaní
Milí priatelia, hoci vás zasnežený január láka k  leňošeniu 
a  máte pocit, že slnko nás čaká až v  ďalekej budúcnosti, 
radšej sa tešte z  víkendových sánkovačiek s  deťmi alebo 
teplých kaviarničiek s  dobrou kávou a  originálnym zákus-
kom. Vaše predsavzatia, čo sa týka chudnutia majú ešte čas 
a život je aj o sladkom ničnerobení. 

Pravú romantiku do života vám donesú mnohé kon-
certné podujatia, ktoré spolu s plesmi vyplnia dlhé zimné 
večery,. Že to môže byť aj rock, presvedčí vás dcéra zná-
meho hitmejkra Dalibora Jandu, ktorá nám prezradila čo- to 
z rodinného života. Kto ju najviac ovplyvnil na ceste životom 
a z čoho čerpá inšpiráciu sa dozviete v exkluzívnom rozho-
vore pre Cafe News. Svoje romantické srdce nezaprela ani 
pri výbere obľúbených interpretiek. Na milú Ivettu Bartošo-
vú si aj my často spomíname ako na idol všetkých generácii.

Január je aj vhodný mesiac na niektoré lekárske zákroky. 
Máte strach? Nemusíte. Nové metódy v liečbe a odstraňo-
vaní kŕčových žíl už nie sú dostupné iba v zahraničí. Bezbo-
lestnú a komfortnú metódu prináša klinika na Blumentál-
skej ulici. Podrobnosti sa dozviete v našom článku. Na jar 
už budete behať s bezchybným vzhľadom a pocitom, ako 
keby ste zhodili okovy. Neváhajte a objednajte sa. 

Čo dodať, užívajte si bielu nádheru, vzácne večery 
s priateľmi a tešte sa na február, keď budete držať v ruke 
nové, valentínske číslo Cafe News! 

 V á š  t í m  C A F E  N E W S
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JIŘINA ANNA 
JANDOVÁ 
v DNA má ROCK
Vo svetovom šoubiznise je zopár prípadov, keď dcéra išla v stopách svojho otca. 
Príkladom sú herečky ako Jane Fonda, alebo skvostná Angelina Jolie. V našich 
končinách sú to skôr spevácke talenty, ktoré si tvrdohlavo prerážajú neľahkú cestu 
speváckym hviezdnym nebom. Momentálne najznámejšia a najmladšia je Charlottka 
Gottová, ktorá má veľkú podporu médií. Sú však dcéry, ktoré museli dokazovať svoj 
talent napriek prvotným skeptickým komentárom. Nakoniec zvíťazila vôľa a osobnosť. 
To ich spája s úspešnými dievčatami, ktoré nemali meno ako prekážku. 

Život je hra, nie povinnosť

Keď máte otca Dalibora Jandu, nevy-
hnutne vnímate od detstva hudbu. Na 
jednej strane množstvo hitov, na druhej 
strane neustále skúšanie s  kapelou, 
skladanie a  upravovanie piesní, ale aj 
kočovnícky život. 

Ako ste vnímali otcov 
hudobný svet?

Ja som ho od malička inten-
zívne  vnímala a  veľmi ma 
všetko zaujíma-

lo. Otec ma nemusel  do ničoho zapá-
jať. Brával ma do štúdia a videla som, že 
je to pekná práca. Trvalo, samozrejme 
veľmi dlho, kým som rozhodla, že to 
budem robiť tiež. To bola, samozrejme, 

dlhá cesta. Ako dieťaťu mi 

ponúkli účinkovanie v detských progra-
moch a nahrávanie detských pesničiek, 
ale otec bol proti tomu. Chcel, aby som 
sa rozhodla, keď budem dospelá. Dnes 
som mu vďačná, že nemal rád detské 
hviezdy!
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Čím vás ovplyvnila mama?

Mama mi vždy radila v  takých dievčen-
ských veciach. V  móde, maľovaní, vla-
soch sa môžem ešte aj dnes ňou  poradiť.  
Mama sa o seba stará, ale nie prehnane. 
Čo považujem za dôležité, stará sa aj 
o svoje vnútro. V tom ju veľmi obdivujem. 
A je pre mňa aj vzor elegancie, hoci sme 
typovo odlišné.

Počúvali ste ako tínejdžerka 
aj hip-hop, rap, alebo skôr 
klasický rock vášho otca?

To nikdy nebolo o tom, že by som nepo-
čúvala inú hudbu, ako otcovu. Vyrasta-
la som v 90- tych rokoch a vtedy sa mi 
páčili dievčenské skupiny. Spice Girls, 
to bolo moje detstvo. Neskôr som nao-
zaj vyhľadávala tie kapely, čo otec. Takí 
Rolling Stones, Pink Floyd, to boli kapely, 
ktoré sú dodnes kult. 

Máte nejaký hudobný vzor?

Hudobný vzor je pre mňa pojem, že sa 
chcete niekomu podobať. Ale mám 
mnohé osobnosti, ktoré obdivujem. Keď 
som začínala skladať a  hrať na gitare, 
uchvátila ma Cheryl Crow. Chcela som 
byť v romantickej polohe podobnej tejto  
speváčke. Vtedy som sa ľahúčko zainšpi-
rovala. Nikdy som však nechcela nikoho 

skopírovať. Je fajn spomenúť Ivetu Barto-
šovú. V detstve sa mi nesmierne páčila. 
Ako vyzerala, ako spievala. Páčil sa mi 
nielen jej hlas, ale aj pozitívnosť s  akou 
sa rozdávala. Takých ľudí mám viacej, sú 
to tie typy, ktorí cítia lásku k hudbe a ro-
bia piesne o láske. Rozdávajú ju z pódia. 

Inšpiruje vás 
aj osobný život?

Určite áno. Myslím, že sa veľmi odráža 
v mojej tvorbe. Túžim byť autentická, ne-
chcem, aby môj imidž bol rozdielny od 
toho, aká som.

Nelákalo vás, ako niektorých 
kolegov, herectvo, 
alebo modeling?

Keď dnes vidím tie seriály a pozorujem, 
že u  niektorých to herecké umenie tiež 
nie je na extrémnej výške, mohla by som 
(smiech). Ja som však typ, ktorý vie, že 
sa nemá púšťať do vecí, ktoré neovláda. 
Nemám na to školy a skúsenosti a nera-
da by som niečo robila, na čo nemám. 
Možno je to na úkor toho, že ma nie je 
vidno toľko v médiách. 

Okrem hudby, ktorá vás 
naplňuje, máte nejaké hobby?

 Medzi moje záujmy patrí sociológia 
a politológia. Zaujíma ma európska poli-
tika a čo sa momentálne  deje okolo nás. 
Občas si doprajem relax s  masážami, 
a mám rada prechádzky v prírode. Milu-
jem les. Tam nachádzam kľud. 

Z a  r o z h o v o r  ď a k u j e m 
S y l v i a  K l e i n 

JIŘINA ANNA 
JANDOVÁ
Narodila sa 30.septembra 
1988 v Prahe.

Speváčka je dcérou Dalibora 
Jandu. Študovala na 
konzervatóriu hru na klavír, 
gitaru a spev. Zaujímavosťou 
je, že ju učila spev tá istá 
hlasová pedagogička, 
ako Marcelu Holanovú 
( Čau lásko), vynikajúca 
Jaroslava Bernardová.  
Doteraz vydala 3 albumy, 
„Tvář“, „Narovnaná v zádech“ 
a V muzeu lásky“.
Na všetkých sa 
podieľala autorsky. 
Vystupuje s otcom, aj 
samostatne. Môžeme ju 
často vidieť aj na Slovensku, 
kde má svojich fanúšikov. 
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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.

A V I O N  S H O P P I N G  P A R K 

I v a n s k á  1 6 ,  B R AT I S L A V A  •  w w w . n a i l b a r . s k

N a i l b a r  s t u d i o

N O VÁ  P R E VÁ D Z K A

B O R Y  M A L L





Curaçao
Karibský ostrov zakázaného ovocia, 
s hlavným mestom zapísaným v UNESCO

Všetci poznáme rozprávku o Snehulienke a siedmych 
trpaslíkoch. Zlá kráľovná chce zabiť krásnu mladú 
Snehulienku otráveným jabĺčkom. Tak ako deti ostanú v šoku 
a v prekvapení z toho ako to dopadne, zostala som aj ja 
šokovaná, že také jabĺčko naozaj existuje. V španielčine má 
názov „manzanilla,“ čo znamená malé jabĺčko. V angličtine 
je strom nazývaný Manchineel trees. Prirodzene sa 
vyskytuje na juhu Severnej Ameriky a severe Južnej Ameriky, v tropickej oblasti. Je jedným 
z najjedovatejších stromov sveta a býva nazývané aj ako „plážové jablko,“ pretože tento strom 
sa často vyskytuje na plážach a v močiaroch, kde slúži podobne ako mangrovy. A práve na 
tento strom som narazila pri mojich potulkách po karibskom ostrove Curaçao (čítaj Kurasao).

„Nechytaj tie malé zelené jabĺčka,“ kri-
čí na mňa Johana. „Sú jedovaté.“ O  jej 
pravdivých slovách ma presvedčili vša-
deprítomné výstražné tabule. Toto by na 
kúzelnom ostrove obklopeného tyrky-
sovou vodou asi nikto nečakal. A nielen 
jabĺčka sú jedovaté. Už samotné státie 
pod stromom počas dažďa môže byť 
nebezpečné. Kvapky spôsobia pľuzgiere 
na koži. Dokonca dym pri jeho spaľovaní 
môže natrvalo poškodiť zrak. Tento strom 
poznali už karibskí indiáni, keď používali 

miazgu stromu na otrávenie šípov. Zajat-
cov priväzovali ku kmeňu stromu, čo im 
zaistilo pomalú a bolestivú smrť.

Hlavným mestom ostrova je Wil-
lemstad. Niekde som sa dočítala, že 
willemstadské nábrežie Handelskade 
je okúzľujúcim kúskom Karibiku, ktorý 
navždy zostane Amsterdamom. Osob-
ne som sa presvedčila, že písmenká ne-
klamali. Turisti prichádzajúci na ostrov 
hlavne výletnými loďami fotia pastelové 

holandské domčeky natlačené tesne 
vedľa seba. Sú naozaj presne také ako 
v  Amsterdame. Mesto rozdelené mor-
skou zátokou a  zároveň prístavom St 
Anna Bay na dve časti–východnú Pun-
du a západnú Otrobandu (Druhý breh), 
spolu s jeho pôvabnými starými ulička-
mi, sú zapísané na zozname UNESCO 
ako jedna z najpozoruhodnejších mest-
ských oblastí na svete.

Typicky holandská Punda na vý-
chodnej strane má úchvatné nábrežie 
lemované starými budovami z  osem-
násteho storočia, ale ukrýva aj niekoľko 
vládnych kancelárií, butikov, obchodov, 
múzeí a kaviarničiek. Zaujímavosťou sú 
tu červené škridle na strechách domov 
a  to z  toho dôvodu, že sem boli prive-
zené ako praktická záťaž pre lode. V jej 
srdci stojí synagóga Mikvé Israel-Ema-
nuel z roku 1732, ktorá je jednou z naj-
významnejších pamiatok Karibiku a  asi 
najstaršia doposiaľ používaná synagóga 
na západnej pologuli. Na podlahe je 
rozsypaný biely piesok ako znamenie 
úcty k Mojžišovi, ktorý previedol svoj ľud 
cez púšť.

Johana si všimla môj záujem a obdiv 
k  pastelovým farbám na domčekoch 
a  spustila: „Pôvodne vraj boli všetky 
domy natreté bielou farbou. Guvernér 
dal pred návštevou kráľovnej Beatrix vy-
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hlásiť v  rozhlase, že biela farba odráža 
slnko, ktoré škodí, osvetľuje a zohrieva. 
Vyzval obyvateľov mesta, aby premaľo-
vali svoje domy do iných farieb. A tak sa 
aj stalo. Až neskôr ľudia zistili, že jediná 
predajňa s  farbou, v  ktorej všetci farby 
nakúpili patrila práve guvernérovi, ktorý 
samozrejme výborne zarobil.“

Obe časti mesta spája pontónový 
most, ktorý tu pôvabne nazývajú Svin-
gujúca stará dáma. Oficiálne je pome-
novaný ako Koningin Emmabrug – Most 
kráľovnej Emmy. Bol postavený v  roku 
1888. Dnes po ňom môžu prechádzať 
len chodci, prípadne sa dá prejsť bicyk-
lom. Otáča sa okolo svojej osy, ktorá je 
upevnená na otrobandskej strane. Má 
zabudovaný pohon, ktorý riadi človek 
na jednom jeho konci vždy vtedy keď 
chce prejsť nejaká loď. Most sa uhýba 
lodiam aj dnes asi tridsať krát denne. Po 
dokončení diela sa vyberalo mýtne za 
prechod mostom dva centy od každého 
človeka, ktorý cez neho prešiel v topán-
kach. Kto šiel bosý, nemusel platiť. Dnes 
chodia cez most všetci zadarmo, či si 
niečo obujú alebo aj nie.

Vitajte alebo v  jazyku papiamento 
Bon Bini je pozdrav, ktorým vás miest-
ni obyvatelia privítajú na Holandských 
Antilách. Na malom ostrove Curaçao 
sa okrem miestneho jazyka dá toho 
obdivovať alebo navštíviť veľa, ale to 
najlepšie som si nechala na záver. Ani 

raz vás pri čítaní nenapadlo, že názov 
ostrova je vám nejako povedomý? Áno, 
hlavne barmanom. Je po ňom pomeno-
vaný sladký likér Curaçao Blue, ktorý sa 
vyrába zo šupiek horkých pomarančov 
odrody Valencia, nazývaného „laraha,“ 
pochádzajúceho z  ostrova. Liehovar 
Senior & Company Liquer Distilerry tu 
stočí každý týždeň viac ako deväťdesiat 
tisíc litrov. Tento liehovar je v prevádzke 
od roku 1896 a okrem slávneho modré-

ho Curaçaa ho vyrábajú ešte pôvodne 
bezfarebný, zelený, červený a oranžový. 
Pre fajnšmekrov ponúkajú aj špeciálny 
kávový, čokoládový a  Rum Raisin, čiže 
rumovo-hrozienkový. Nemusím pripo-
mínať, že bezplatná prehliadka liehova-
ru s ochutnávkou je tu veľmi populárna. 
Takže – na zdravie Curaçao!

S i l v i a  V a c u l í k o v á 
w w w . s i l v i a - f o t o . s k
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ŽENY V BEHU 
Premiéra 31. 1. 2019 

JANUÁROVÉ PREMIÉRY

Komédie o ženách, ktoré sa neboja vybehnúť šťastiu v ústrety.

Věra (Zlata Adamovská) prežila s Jindřichom báječný život a je 
pevne rozhodnutá splniť jeho posledné prianie – zabehnúť maratón!  
Emancipovaná a rázna matka troch dcér v tom nevidí žiadny problém. 
Proste si trasu rozdelí na štyri časti a zdolajú tých viac ako 42 kilo-
metrov ako rodinná štafeta. Žiadna z nich síce zatiaľ neodbehla ani 
meter, ale do štartu ostávajú ešte tri mesiace a tréner Vojta (Vladimír 
Polívka) pripravil skvelý kondičný plán. Stačí len začať. 

Dcéry sa však do behania veľmi nehrnú. Majú úplne iné starosti. 

Najstaršia Marcela (Tereza Kostková) čelí dennodenne problé-
mom svojich troch synov a ich otec Karel (Ondřej Vetchý) ju už dvadsať 
rokov nevie, alebo nechce, požiadať o ruku. Prostredná Bára (Veroni-
ka Khek Kubařová) túži po dieťati, lenže preňho zatiaľ nenašla toho 
pravého otecka. Jej biologické hodiny bijú na poplach. A najmladšia 
Kačka (Jenovéfa Boková) síce chlapa má, ale ten chlap má jeden zá-

sadný problém   – manželku. Zamilovaná Kačka napriek tomu trvá na 
vzťahu bez budúcnosti. 

Je zjavné, že dcéry majú momentálne úplne iné priority než bežec-
ký tréning. Svojrázna mama Věra preto musí napnúť všetky sily, aby 
rodinnú štafetu previedla cez radu prekážok a komediálnych kompli-
kácií na štart Jindřichovho vysnívaného maratónu. 

S behaním je to úplne rovnaké ako v živote. Dôležité je vydržať a  ne-
vzdávať sa, keď je cieľ na dosah…

NÁVRAT DOMOV 
Premiéra 24. 1. 2019 

Dobrodružný rodinný film od autora bestselleru Psia duša. 

Bella bola len šteniatko, keď si ju Lucas adoptoval a odvtedy boli 
najlepší priatelia. 

Jedného dňa však Bella zmizne a ocitne sa vyše 600 km od svojho 
pána. Láska k nemu je však silnejšia ako nepriazeň osudu a Bella je 
rozhodnutá sa vrátiť domov. Cestou na ňu čakajú rôzne dobrodružstvá, 
noví priatelia, ale aj nebezpečenstvá veľkého, neznámeho sveta...

Nové psie dobrodružstvo je adaptáciou knižného bestselleru spi-
sovateľa a známeho milovníka psov´W. Bruce Camerona. Scenár na-
písal sám Cameron spolu so svojou manželkou Cathryn Michon „Je to 
príbeh skutočnej lásky,” hovorí Cameron. „Jeho hrdinom je pes, ktorý 

prekoná veľké dobrodružstvo a množstvo prekážok, len aby sa dostal k 
svojmu pánovi. Myslím, že každý, kto mal niekedy psa, spozná vo filme 
bezpodmienečnú lásku, ktorej sú tieto zvieratá schopné.” Neexistuje 
nič podobné vzťahu medzi psom a človekom, hovorí Michon. „Bella má 
rada veľa ľudí, no iba s jedným má špeciálne spojenie.”Hlavnou hr-
dinkou filmu je kríženec Bella. V pôvodnom znení jej hlas prepožičala 
známa herečka Bryce Dallas Howard (Jurský svet).  

Hoci je Howard hlasom Belly, najdôležitejšie bolo podľa producenta 
Gavina Poloneho obsadeniť psa, ktorý Bellu stvárni na plátne. Polone 
od začiatku vedel, že chce do úlohy obsadiť psa z útulku. 

zmesový komunálny odpad (zvyšok po vytriedení)
• biologicky rozložiteľný odpad z domácnosti a kuchyne
• kovové obaly a konzervy • obaly od vajíčok • rolky od
toaletného papiera • použité papierové vreckovky a utierky

neznečistený papier • plast • sklo • biologicky rozložiteľný 
odpad zo záhrad a údržby zelene • kamene • zemina • uhynuté 
zvieratá • objemný odpad • stavebný odpad • horúci popol
• horľavý a výbušný odpad • nebezpečný odpad

Ďakujeme Vám, že triedite odpad. Zmesový komunálny odpad je odvážaný do spaľovne odpadu.
Objemný odpad je zakázané ukladať k zberným nádobám

(porušenie Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta).

Preplnené 
zberné nádoby

Riešenie: 
Správne odpad triediť 

a umiestňovať do nádob. 

Objednať častejší odvoz odpadu 
alebo viac zberných nádob.

Čo mám urobiť:
Kartónové krabice 

a PET fľaše pred vhodením zošliapnuť.

Kontaktovať správcu nehnuteľnosti, 
ktorý po dohode s obyvateľmi 
objedná požadovanú službu.

1
Kam s objemným odpadom?

Riešenie: 
Odovzdať odpad v zbernom dvore.

Umiestniť odpad do veľkokapacitného 
kontajnera (VKK).

Zavolať OLO taxi – mobilný zberný dvor.

Čo mám urobiť:
Vyhľadať a odviezť odpad na najbližší 

zberný dvor.

Objednať si veľkokapacitný kontajner 
(VKK) cez formulár „Objednávka služieb“ 

na www.olo.sk.

Objednať si službu OLO taxi – mobilný zberný 
dvor cez formulár „Objednávka služieb“ 

na www.olo.sk alebo zákaznícke centrum.

3

Odpad nepatrí 
ku kontajnerom!

Smetiari nie sú povinní automaticky 
upratovať odpad okolo kontajnerov. 
Každý obyvateľ hlavného mesta je 
povinný ukladať odpad do zberných 
nádob na to určených tak, aby sa dali 
uzavrieť a odpad z nich nevypadával. 
Ukladanie odpadu mimo zberných nádob 
je zakázané a je priestupkom na úseku 
odpadového hospodárstva.*

problém
2

problém problém
1

Neporiadok okolo 
kontajnerov

Riešenie: 
Správne odpad triediť 

a umiestňovať do nádob. 

Objednať mimoriadny odvoz 
odpadu a dočistenie stanovišťa 

zberných nádob.

Čo mám urobiť:
Kartónové krabice 

a PET fľaše pred vhodením zošliapnuť.

Kontaktovať správcu nehnuteľnosti, 
ktorý po dohode s obyvateľmi 
objedná požadovanú službu.

2

3

*Podľa Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta 
o nakladaní s komunálnymi 
a drobnými stavebnými 
odpadmi č. 4/2016.

Zákaznícke centrum OLO  I  Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava  I  e-mail: zakazka@olo.sk  I  tel: 02/50 110 111  I  Po – Pia: 7:00 – 16:00
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ŽENY V BEHU 
Premiéra 31. 1. 2019 

JANUÁROVÉ PREMIÉRY

Komédie o ženách, ktoré sa neboja vybehnúť šťastiu v ústrety.

Věra (Zlata Adamovská) prežila s Jindřichom báječný život a je 
pevne rozhodnutá splniť jeho posledné prianie – zabehnúť maratón!  
Emancipovaná a rázna matka troch dcér v tom nevidí žiadny problém. 
Proste si trasu rozdelí na štyri časti a zdolajú tých viac ako 42 kilo-
metrov ako rodinná štafeta. Žiadna z nich síce zatiaľ neodbehla ani 
meter, ale do štartu ostávajú ešte tri mesiace a tréner Vojta (Vladimír 
Polívka) pripravil skvelý kondičný plán. Stačí len začať. 

Dcéry sa však do behania veľmi nehrnú. Majú úplne iné starosti. 

Najstaršia Marcela (Tereza Kostková) čelí dennodenne problé-
mom svojich troch synov a ich otec Karel (Ondřej Vetchý) ju už dvadsať 
rokov nevie, alebo nechce, požiadať o ruku. Prostredná Bára (Veroni-
ka Khek Kubařová) túži po dieťati, lenže preňho zatiaľ nenašla toho 
pravého otecka. Jej biologické hodiny bijú na poplach. A najmladšia 
Kačka (Jenovéfa Boková) síce chlapa má, ale ten chlap má jeden zá-

sadný problém   – manželku. Zamilovaná Kačka napriek tomu trvá na 
vzťahu bez budúcnosti. 

Je zjavné, že dcéry majú momentálne úplne iné priority než bežec-
ký tréning. Svojrázna mama Věra preto musí napnúť všetky sily, aby 
rodinnú štafetu previedla cez radu prekážok a komediálnych kompli-
kácií na štart Jindřichovho vysnívaného maratónu. 

S behaním je to úplne rovnaké ako v živote. Dôležité je vydržať a  ne-
vzdávať sa, keď je cieľ na dosah…

NÁVRAT DOMOV 
Premiéra 24. 1. 2019 

Dobrodružný rodinný film od autora bestselleru Psia duša. 

Bella bola len šteniatko, keď si ju Lucas adoptoval a odvtedy boli 
najlepší priatelia. 

Jedného dňa však Bella zmizne a ocitne sa vyše 600 km od svojho 
pána. Láska k nemu je však silnejšia ako nepriazeň osudu a Bella je 
rozhodnutá sa vrátiť domov. Cestou na ňu čakajú rôzne dobrodružstvá, 
noví priatelia, ale aj nebezpečenstvá veľkého, neznámeho sveta...

Nové psie dobrodružstvo je adaptáciou knižného bestselleru spi-
sovateľa a známeho milovníka psov´W. Bruce Camerona. Scenár na-
písal sám Cameron spolu so svojou manželkou Cathryn Michon „Je to 
príbeh skutočnej lásky,” hovorí Cameron. „Jeho hrdinom je pes, ktorý 

prekoná veľké dobrodružstvo a množstvo prekážok, len aby sa dostal k 
svojmu pánovi. Myslím, že každý, kto mal niekedy psa, spozná vo filme 
bezpodmienečnú lásku, ktorej sú tieto zvieratá schopné.” Neexistuje 
nič podobné vzťahu medzi psom a človekom, hovorí Michon. „Bella má 
rada veľa ľudí, no iba s jedným má špeciálne spojenie.”Hlavnou hr-
dinkou filmu je kríženec Bella. V pôvodnom znení jej hlas prepožičala 
známa herečka Bryce Dallas Howard (Jurský svet).  

Hoci je Howard hlasom Belly, najdôležitejšie bolo podľa producenta 
Gavina Poloneho obsadeniť psa, ktorý Bellu stvárni na plátne. Polone 
od začiatku vedel, že chce do úlohy obsadiť psa z útulku. 



MÁTE „SPRÁVNY NOS“

Ako si mám vybrať svojho osobného trénera? Čo 
by som mal o ňom alebo o nej vedieť? Potrebujem 
vlastne osobného trénera? Časte otázky, s ktorými 
sa stretávam už roky vo svojej praxi.  

Kvalitný osobný fitnes tréner disponuje 
dobrými referenciami a často sú to práve 
referencie, ktoré vás dovedú k dobrému 
trénerovi. Jednou z najhlavnejších infor-
mácií, ktoré by ma ako klienta mali o tré-
nerovi, okrem referencií, zaujímať je jeho 
vzdelanie, športová a trénerská minulosť 
(nadobudnuté skúsenosti a  zručnosti). 
To neznamená, že „zberateľ“ trénerských 
certifikátov musí byť zákonite dobrý tré-
ner, avšak absolvovanie trénerského 
kurzu by malo byt zárukou, že tréner 
ovláda základy anatómie, fyziológie, bio-
chémie, biomechaniky a antropomotori-
ky, ako aj terminológiu, teda názvoslovie 
cvikov, polôh.

Pre mnohých je dôležitým fakto-
rom najmä poloha fitnescentra, ktoré 
musí byť zväčša buď v  blízkosti práce 

alebo domova. Okruh výberu sa preto 
častokrát uzatvára aj týmto kritériom. 
Niektorí klienti sú však ochotní cho-
diť za kvalitným trénerom aj cez celé 
mesto. 

Ako ďalej, keď ste ho 
alebo ju konečne našli?

Spolupráca s osobným trénerom začína 
vstupným pohovorom, ktorého cieľom je 
získať od klienta informácie o jeho zdra-
votnom stave, životospráve, športovej 
histórii a   cieli, ktorý chce cvičením do-
siahnuť. Takisto by mal zahŕňať základ-
nú diagnostiku pohybového aparátu. Tá 
môže pomôcť nájsť prípadné príčiny bo-
lestí, chyby v pohybových stereotypoch 
a zvoliť vhodný postup na ich odstráne-
nie.

Najčastejšou požiadavkou 
klientov býva:

 � Redukcia hmotnosti
 � Zlepšenie celkovej kondície
 � Zvýšenie fyzickej sily
 � Zvýšenie hmotnosti – 

nárast svalovej hmoty
 � Zmiernenie/odstránenie 

zdravotných komplikácií (svalové 
dysbalancie, poúrazové stavy)

 � Rozvoj konkrétnych 
pohybových schopností

 � Špeciálna športová/
kondičná príprava

Dobrý tréner by mal vedieť po-
skytnúť klientovi dostatok informácií 
a rád o životospráve, pomôcť v jej op-
timálnej zmene v  záujme dosiahnutia 
vytýčeného cieľa. Formou neustále-
ho samovzdelávania sleduje aktuálne 
trendy v  tréningu, športovej príprave, 
životospráve, výžive a regenerácii a zá-
roveň je schopný vybrať si z množstva 
overených informácii a aplikovať nado-
budnuté vedomosti a zručnosti do svo-
jej trénerskej praxe. Bez ohľadu na kon-
krétny cieľ klienta, tréningový proces 
by mal vždy zohľadňovať aj zdravotný 
aspekt cvičenia, t.j. pozitívny vplyv na 
srdcovo-cievny systém, hormonálny 
systém, metabolické procesy a  pohy-
bový aparát. Nezanedbateľným bene-
fitom je vplyv na psychiku a odbúrava-
nie stresu.

Tréner by mal rovnako byt dobrý 
motivátor a  psychológ. Predpokladom 
úspešnej spolupráce klienta  s osobným 
trénerom je korektný a priateľsky vzťah, 
profesionalita, zodpovedný prístup 
a ochota trénera pomôcť. Podmienkou 
„zdravého“ vzťahu medzi klientom a tré-
nerom je komunikácia.

R e n é  R i e g e l 
Tr é n e r 

M a x i m u s  F i t n e s s & G y m

NA OSOBNÉHO TRÉNERA?

cafe news1 2 T R E N D





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

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

Čerstvý nápoj vody môže byť taký chutný! A ak máte 
naozaj smäd, nie je nič lepšie. BLANCO batérie FONTAS-S 
II Filter, FONTAS II Filter a TRIMA Filter sú správnou voľbou 
pri výrobe čaju, kávy, kociek ľadu atď. Integrovaný via-
cstupňový filter BWT čistí vodu, redukuje vodný kameň a 
obsah ťažkých kovov a tým výrazne zlepšuje chuť. Filtračné 
systémy BLANCO ponúkajú tri možnosti: horúcu, studenú 
a filtrovanú studenú vodu. 3 v 1. Zmysel v každom smere. 
Dve oddelené ovládacie páky pre studenú a horúcu vodu 
na pravej strane a filtrovaná studená voda na ľavej strane 
zabezpečujú, že  si môžete vždy vybrať požadovanú vodu. 
Filtračné systémy BLANCO: Kto má na výber, má potešenie. 
Vysoká filtračná kapacita navyše predlžuje užitočné intervaly 
a filtračná vložka sa nemusí meniť tak často, čo zase šetrí 
peniaze. 

BLANCO batérie na filtrovanú a úžitkovú vodu
Bezpečnosť a funkčnosť

BLANCO FONTAS-S II Filter

NOVINKA

BLANCO FONTAS II Filter

NOVINKA NOVINKA

BLANCO TRIMA Filter BLANCO Filter
kartuša

NOVINKA



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

*PF 2019*
Nový rok – nové zážitky!

Vyberte si u nás Vašu naaajkrajšiu dovolenku!
Ponuka zájazdov renomovaných slovenských a zahraničných cestovných kancelárií 

„pod jednou strechou“ za nezmenené ceny!
Využite výhodné FM zľavy až do 45 %!

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

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

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

REZANIE BETÓNU
AKCIOVÉ CENY!

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

.



WARD

MARTINE DECÓ

JOY
GAIA

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

2 450, €
21 elementov v akcii

rozmer: 203 x 272 cm

cashmere

2 381, €
63 elementov v akcii

elektrický relax v cene

vysoké operadlo
celokoža BULL 
1,3 - 1,5 mm hrubá

1 111, €sírka 152 cm
celokoža BULL 
1,3 - 1,5 mm hrubá

1 281, €
68 elementov v akcii

MAMBO
rozmer: 163 x 376 x 269 cm
celokoža BULL 
1,3 - 1,5 mm hrubá

3 390, €
45 elementov v akcii

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

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

Talianske
sedačky


