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Kúpele Bojnice, a. s.

Kúpele Bojnice ležiace v srdci Slovenska
sú pokojným miestom, ktoré ponúka ideálne podmienky pre harmonický a úspešný liečebný pobyt.

Ponúkame:
- Týždenné a víkendové kúpeľné pobyty
- Redukčno-ozdravné pobyty
- Ambulantnú liečbu
- Kúpeľnú liečbu pacientov zdravotných poisťovní
- Wellness
Základom kúpeľnej liečby je liečivá hydrogén-uhličitanovo-síranová a vápnikovo
-horčíková termálna voda s teplotou 28 – 52 °C, ktorá slúži na liečbu chorôb pohybového
ústrojenstva, nervového systému, ženských chorôb, obličiek a močových ciest
a chorôb z povolania.

Liečebné procedúry

Balneoterapia: kúpanie v 3 hypertermálnych, 3 rehabilitačných a v 2 vonkajších bazénoch, vodoliečba v podvodných masážnych vaniach,
v perličkách, v uhličitých vaniach, Whirlpool vaniach a vírivých kúpeľoch, hydrokineziterapia a škótske streky.
Liečebná telesná výchova: individuálna a skupinová rehabilitácia, mechanoterapia
Reflexná liečba: masáže (klasické, reflexné, vibračné, podvodné), manipulačná
liečba, akupunktúra
Teploliečba: parafangové, parafínové a rašelinové zábaly a obklady, solux, diatermia
Elektroliečba: všetky v súčasnosti používané typy
Svetloliečba: solux, polarizované svetlo, solárium
Kyslíková terapia
AKCIE: Last Minute pobyty sú pravidelne aktualizované na našej
web stránke www.kupele-bojnice.sk
Seniorská zľava: 10% zľava na liečebné pobyty platná celoročne
vo všetkých liečebných domoch pre seniorov nad 60 rokov

Kúpele Bojnice, a.s., 972 01 Bojnice Slovenská republika

Kontakt:
tel.: 00421 46 5116 362-3

fax: 00421 46 5430 026 www.kupele-bojnice.sk

Editoriál
V posledných rokoch máva u nás február prívlastok – romantický.
Získal ho kvôli sviatku zaľúbených. Upozorňuje nás svojim milým
spôsobom aj na to, že korením dobrého partnerského vzťahu je
okrem lásky aj prekvapenie, pozornosť, kúsok romantiky. Uvedomujeme si, že vzťah si treba vedome pestovať a ozvláštňovať peknými spoločnými zážitkami. Pravda, nie iba na svätého Valentína.
Máme radi začiatky, nové výzvy. Udržujú nás v strehu, v aktivite,
nedovolia skĺznuť do rutiny a nudy. Sľubujú čosi nové, možno krajšie, lepšie, zaujímavejšie, než to, čomu sme sa predtým venovali.
Chuť pustiť sa do niečoho nového dáva nádej a zároveň dovoľuje potlačiť do úzadia staré neúspechy. Pri odhodlaní pasovať sa
s novými výzvami si však stále častejšie uvedomujeme, že sa musíme udržiavať v zdraví, žiť zdravšie, viac sa hýbať, Venovať väčšiu
pozornosť oddychu. A ak máme školopovinné deti, je len na nás,
ako ich naučíme napríklad aktívne oddychovať, hýbať sa, športovať.
Príležitosť sa práve ponúka - počas jarných prázdninách.
Ak nevieme vlastnými silami zmeniť svoj nie celkom zdravý životný štýl, nie je hanbou nájsť si napríklad osobného trénera, kto-

rý čoskoro zistí, kde robíme pri stravovaní či cvičení chybu, keď sa
nám nedarí zbaviť sa nadváhy alebo bolestí chrbta. Odborník určite
pomôže, pravda, treba si ho vedieť vybrať. V Cafe news nám skúsený tréner René Riegel radí ako na to.
Pri šálke dobrej kávy sa môžete spolu s nami inšpirovať riadkami cestovateľky a fotografky Silvie Vaculíkovej, ktorá nás v Cafe
news zoznamuje s historickým marockým mestečkom Ouarzazate, Úžasné saharské scenérie a kamenné pamätníky minulosti
zlákali desiatky filmárov na natáčanie filmov z arabského sveta. Po
ich stopách teraz prichádzajú do krajiny turisti obdivovať neznáme
ale úžasné Maroko a prinášajú aj akú-takú prosperitu. Možno práve
vďaka tomu článku zatúžite spoznať počas dovolenky Maroko.
Ak si človek určí cieľ, na ktorý sa bude každý deň tešiť, ľahšie
zvládne bežné, možno i rutinné povinnosti, ktoré doma či v práci
treba urobiť.
A aké ciele si dávate vy? Poteší nás, ak nám o nich napíšete
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 STRECHY NA KĽÚČ 
 STREŠNÉ KRYTINY 
 REZIVO 

tel.: 0905 746 124 • www.strecha.ws

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

0908 447 006

www.jadrovevrtanie.sk • www.rezaniebetonu.eu

Vyrába sa
z kvalitných
odrodových vín.

Plnohodnotné víno
s minimálnym
obsahom
zbytkového
alkoholu.

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

Prvým koučom The Voice Česko Slovensko je Vojta Dyk!
Televízie Markíza a Nova nasadia už na jar
2019 do vysielania jeden z najúspešnejších
svetových formátov The Voice. Do kresiel
pre koučov zasadne štvorica osobností
vybraných z najlepších českých a slovenských spevákov a hudobníkov. O tom, kto
zo súťažiacich dostane šancu na postup,
rozhodne práve kouč otočením svojho
kresla.
Prvým koučom The Voice Česko Slovensko sa stane spevák a muzikant Vojta
Dyk, ktorý bude vôbec po prvýkrát v histórii

súčasťou takto veľkej talentovej šou. Vojta
má jeden z najväčších hlasových rozsahov
na českej aj slovenskej hudobnej scéne, je
uznávaným profesionálom vo svojom obore a v súčasnej dobe exceluje v swingovej
formácii B-Side Band.
„Už dlho som dostával ponuky na rôzne televízne projekty, ktoré som úspešne
odmietal. Rozhodovanie bolo dlhé, pretože
sa veľmi do televíznej zábavy nepchám, ale
v tomto prípade mi dáva zmysel to, že všetci ľudia, ktorí sa do súťaže prihlásili, už vedia

spievať, a ide len o to pomôcť im, nakopnúť,
možno aj poradiť. Takže žiadne zosmiešňovanie, ale skôr snaha pomôcť. Takže vlastne
samé pozitíva. S tým do toho idem. To mi
dáva zmysel,“ hovorí Vojta Dyk.
„Táto šou je o hlase, hľadáme najlepší
hlas oboch krajín a na ničom inom vlastne
nezáleží. V tom je práve sila tohto formátu,
a preto je aj naďalej jednou z najlepších šou
na svete,“ hovorí kreatívny producent a režisér šou Pepe Majeský.

V tíme hviezdnych koučov The Voice Česko
Slovensko bude aj Jana Kirschner!
Meno ďalšieho kouča tretej série speváckej súťaže The Voice Česko Slovensko
je odtajnené! Tím mentorov rozšíri jedna
z najúspešnejších osobností slovenskej hudobnej scény, cenami ovenčená speváčka
a skladateľka Jana Kirschner. Rovnako ako
Vojtěch Dyk bude mať za úlohu vybrať si
do svojho tímu najlepších spevákov či speváčky a s jedným z nich dôjsť až k víťazstvu
- zisku prestížneho titulu najlepšieho hlasu
Česka a Slovenska, ako aj rozprávkovej výhry v hodnote 75-tisíc eur.
„Niekoľko rokov som úspešne odolávala ponukám zasadnúť do kresla kouča

a mala som pocit, že na to nebola správna
chvíľa. Tentokrát som cítila, že chcem novú
výzvu, niečo, čo som ešte neskúsila. A tak
keď prišla táto ponuka znova, bolo celkom
prirodzené povedať áno,“ prezradila Jana
Kirschner, ktorá sa stane súčasťou takejto
veľkej talentovej šou vôbec prvý raz vo svojej kariére a na úlohu kouča sa už veľmi teší.
„Vidím v tom viac než len spevácku súťaž,
je pre mňa dôležité zdieľať moje skúsenosti a pripraviť tých, ktorí sa do tohto ročníka
prihlásili, aj na ďalšiu cestu. Myslím, že to
tak cítia aj ostatní. Ideme do toho s odhodlaním urobiť viac než len televíznu zábavu,”
dodala.

„Som veľmi rád, že môžem privítať Janku Kirschner v našom tíme a spolupracovať
s ňou na jednom z najúspešnejších svetových formátov, ktorý hľadá najlepší hlas
Česka a Slovenska. Kľúčovú úlohu v ňom
hrajú naši štyria koučovia, ktorí si budujú
svoj tím spevákov na základe zaujímavého
hlasu, spevu, piesne, či energie. Svojmu
tímu sa budú venovať, budú so súťažiacimi
skúšať, prideľovať im pesničky a trénovať
po všetkých stránkach, tak, aby každý kouč
vyšiel na konci súťaže s tým najlepším, čo
v rámci svojho tímu vybuduje,“ povedal
Pepe Majeský, kreatívny producent a režisér
šou The Voice Česko Slovensko.

Tretím koučom v šou The Voice Česko Slovensko bude raper Kali!
Do kresla pre kouča zasadne v novej sérii
speváckej súťaže The Voice Česko Slovensko aj jeden z najpopulárnejších a najúspešnejších slovenských raperov Koloman Magyary, známy pod umeleckým
menom Kali. Ako v poradí už tretí nováčik
v porote bude spoločne s Vojtěchom Dykom a Janou Kirschner hľadať ten najlepší
hlas Česka a Slovenska, ktorý okrem tohto
prestížneho titulu získa aj rozprávkovú výhru v hodnote 75 000 eur.
„Nikdy by mi nenapadlo, že by ma
mohli osloviť do tak veľkého projektu, akým
je The Voice Česko Slovensko, takže ponuka ma určite prekvapila. Na jednej strane
som si uvedomoval, že je s tým spojená aj
veľká zodpovednosť, na druhej strane
som potreboval nejakú zmenu
a beriem to aj ako ďalší
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veľký krok v mojej kariére. Takže rozhodovanie bolo rýchle,“ povedal Kali, ktorý sa už
na svoju úlohu mentora teší, ale zároveň
cíti rešpekt. „Teším sa v prvom rade na to,
že zažijem niečo nové, že spoznám nových
ľudí, nepochybne budem počuť množstvo
talentov a s niektorými z nich budem aj
pracovať. Zároveň to však beriem vážne,
takže chcem s “mojimi” vyhrať, prípadný
neúspech by ma mrzel,“ dodal.
„Veľmi ma teší, že môžem v našom
tíme privítať slovenskú raperskú hviezdu Kaliho,
ktorý už má
boha-

té skúsenosti s podporou vychádzajúcich
speváckych hviezd a svoje cenné rady
bude odovzdávať nielen svojim zverencom,
ale aj fanúšikom a televíznym divákom,“ povedal Pepe Majeský, kreatívny producent
a režisér šou The Voice Česko Slovensko.

The Voice patrí k celosvetovo najúspešnejším licencovaným formátom, vzniklo už
67 lokálnych verzií, ktoré sa vysielajú vo viac
než 180 krajinách po celom svete a sledujú ich stovky miliónov divákov. Na svojom
konte má tiež štyri prestížne televízne ceny

Emmy. Víťazstvom v súťaži sa môžu pochváliť už stovky mladých spevákov a speváčok, vrátane Slovenky Ivanny Bagovej
a Češky Lenky Hrůzovej.

Posledným koučom šou The Voice Česko Slovensko je Pepa Vojtek!
Už na jar nového roku čaká na divákov jeden z najúspešnejších svetových formátov
The Voice. Do kresla pre koučov okrem Vojtěcha Dyka, Jany Kirschner a Kaliho zasadne aj rocker Josef Vojtek.
Pepa Vojtek nie je v šou The Voice Česko Slovensko žiadnym nováčikom. V minulých ročníkoch pôsobil ako kouč a svoju
zverenkyňu dokonca doviedol až k samotnému víťazstvu. Pepa Vojtek sa navyše vo
svete šoubiznisu pohybuje už veľa rokov.
S jednou z najobľúbenejších českých kapiel
Kabát vypredávajú obrovské haly a na svojom konte majú veľké množstvo hitov. Spevák pôsobí aj v mnohých muzikáloch.
„Pohybujem sa nav hudobnej scéne
od roku 1986 a na muzikálovej od roku
1995, myslím, že za tú dobu som nazbieral dosť skúseností,“ hovorí Pepa
Vojtek. A čo tohto kouča donúti otočiť kreslo? „Nemusí to byť dokonalý
spev, ale je to originalita, energia,
ktorú pocítite, aj keď ste otočený
chrbtom.“

„Som veľmi rád, že trojicu koučov doplní práve Pepa Vojtek, s ktorým sme spolupracovali aj v minulých ročníkoch tejto šou.
Pepa je veľkým prínosom a rozhodne má
divákom, a hlavne súťažiacim, čo
ponúknuť,“ hovorí kreatívny
producent a režisér šou
Pepe Majeský.
Kto získa výhru
v hodnote 75 000
eur? Šou The
Voice

Česko Slovensko uvidíte už na jar 2019 na
obrazovkách televízií Markíza a Nova.

Potlesk po koncerte zahojí každú únavu
Ako vzniklo toto zaujímavé
trio? Ste kamaráti z detstva
alebo kde ste sa spoznali?

6

V čom je vaša najväčšia devíza
v speve? Vieme, že ste spojili
modernú hudbu s opernou,
čo nie je jednoduché.

Kamaráti z detstva nie sme. Spoznali
sme sa až vďaka skupine La Gioia. V roku
2006 jeden z nás, Peter Ševčík, objavil skupinu Il Divo a v roku 2008 oslovil
ďalšieho z nás, Petra Ďurovca a ten zase
tretieho člena, Mateja Vaníka. Il Divo bolo
spočiatku naším veľkým vzorom, avšak
časom sme chceli ísť vlastnou cestou,
nechceli sme byť iba ich kópiou. Začali sme upravovať a prespievavať české
a slovenské populárne piesne, čo sa
nám darí do dnešného dňa.

Spojili sme možno na pohľad dva nespojiteľné svety - svet populárnej hudby
a svet opery, čo naozaj nie je jednoduché. Našou devízou je aj operný spev,
ktorý sme vyštudovali a zároveň aj to, že
nie sme traja tenori, ako nás mnohí označujú. Sme dvaja barytóni a jeden tenor
a naše hlasy sa dokopy farebne navzájom dopĺňajú, čo býva najčastejší problém spevákov. My sme však dokopy dokonale zapadli a funguje nám to dodnes.

Na hudobnom trhu ste už 10
rokov. Aj ste toto jubileum
nejako špeciálne oslávili?

Kto je u vás tá „hlava
rodiny“, ktorá všetko
organizuje, vybavuje?

Našu desaťročnicu plánujeme osláviť
naozaj veľkolepo. Samozrejme ako inak,
koncertom. Jeden koncert prinesieme
našim fanúšikom 12.2.2019 do bratislavského Istropolisu a druhý 18.3.2019 do
pražského paláca Žofín. Na tieto koncerty prijali pozvanie aj naši exkluzívni
hostia ako Sisa Sklovska, Vašo Patejdl,
Dalibor Janda, Andrea Zimányiová, Cigánski diabli a to všetko za doprovodu
Orchestra Gustava Broma pod vedením
Vlada Valoviča a Simple Lounge Quartet.
Veríme, že všetci sa už tešia na tieto dva
špeciálne koncerty podobne ako my.

Každý máme v skupine na starosti niečo
iné. Jeden sa stará o logistiku, ďalší o hudobnú stránku a tretí o reklamu a PR.
Všetko so sebou súvisí, takže všetci traja
sme naplno vyťažené „hlavy rodiny“.

cafe news

ROZHOVOR

Čo považujete za svoj doterajší
najväčší úspech v kariére?
To, že sme spolu dokázali vydržať, spolupracovať, tvoriť a prinášať ľuďom radosť
do životov po celých 10 rokov našimi
koncertami. Je to veľká zodpovednosť
a zároveň nadšenie.

Koncertujete aj v zahraničí?
Áno, koncertujeme aj v zahraničí a najťažšie na tom je cestovanie a prekonávanie dlhých kilometrov za fanúšikmi. Ale
potlesk po koncerte zahojí každú únavu.

Najmä cez sviatky ste mali
jeden koncert za druhým. Stihli
ste si aj oddýchnuť s rodinou?
Aj keď vianočné obdobie je veľmi hektické, snažíme sa každý rok stráviť vianočné
sviatky so svojimi najbližšími a vyčleniť si
voľný čas výhradne pre rodinu. Keďže po
celý rok rozdávame kus seba svojim fanúšikom, práve rodina je to miesto, kde
sa môžeme nabiť, aby sme ďalej mohli
prinášať ľuďom do života umenie.

Prednedávnom ste vystúpili
na charitatívnom podujatí
krstu kalendára a dražby
umeleckých diel Nadácie
Detského kardiocentra. Čo by
ste odkázali malým pacientom
s chorým srdiečkom?
Náš odkaz pre malých pacientov je jednoznačný: Radosť a smiech sú liekom na
všetko. A keď sa k tomu pridá ešte hudba,
tak všetky choroby sa razom stratia
a uzdraví sa nielen telo, ale aj duša. Takže spievajte si, počúvajte hudbu, smejte
sa čo najviac a všetko zlé pominie.

Potrebujeme
veľa
priateľov...
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%
... a
z vašich dlaní

www.nadaciadkc.sk

Hotel Lesná****
Stará Lesná 157, Vysoké Tatry
M: +421 910 998 827,
E: recepcia@hotellesna.sk
zuzana.valiskova@hotellesna.sk

DAJTE SVOJMU TRÉNINGU
SPRÁVNY „BEAT“!
DOBRÁ HUDBA JE SILNÝ MOTIVÁTOR
Patríte k tým nadšencom pravidelných návštev vo fitku, ktorí si svoj tréning
nevedia predstaviť bez obľúbenej hudby? Prečo vlastne máme potrebu
počúvať hudbu pri cvičení? Má hudba vplyv na náš športový výkon?
Okrem toho zlepšuje schopnosť
znášať a odďaľovať únavu a svalovú bolesť, čím nám umožňuje trénovať dlhšie
a intenzívnejšie. Hudba má tiež výrazný
motivačný rozmer – dokáže dať nášmu
úsiliu ten správny „drive“ a „nakopnutie“.
Pri tréningoch, kde je dôležitým parametrom rýchlosť, frekvencia a rytmus
(skupinové cvičenia, kruhové intervalové tréningy), nám vhodne vybraný štýl
hudby pomáha „držať“ tempo a intenzitu.

Rozhodne áno!
Vidieť ľudí so slúchadlami na ušiach vo
fitnescentrách, parkoch, na hrádzi či
v lese pri behu, je dnes bežná vec. Melódia na pozadí cinkajúceho náradia je
neodmysliteľnou súčasťou športových
centier. Mnohí z nás si bez svojho obľúbeného „playlistu“ tréning už ani nevieme predstaviť. Prečo je pre nás hudba pri
tréningu taká dôležitá a nápomocná?
Počúvanie hudby pri cvičení nás dostáva do „nálady“, pôsobí na náš centrálny nervový systém a vyvoláva pozitívne
emócie, ktoré vo finále robia náš tréning
a podaný výkon efektívnejší a kvalitnejší. Môžeme ho preto považovať za akúsi
legálnu formu dopingu.
Prvý oficiálne známy experiment
o vplyve hudby na športový výkon s pozitívnym výsledkom bol uskutočnený už
pred viac ako sto rokmi. Úzky vzťah medzi športovým výkonom a počúvaním
hudby potvrdzuje množstvo vedeckých
štúdií.
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TREND

Ako konkrétne nám
hudba pomáha?
Hudba nám významne pomáha koncentrovať sa, eliminovať rušivé vplyvy prostredia, zároveň rovnako ako samotný
tréning redukuje stres a napätie.

Berte preto počúvanie vašej obľúbenej „muziky“ nielen ako príjemné
rozptýlenie, ale aj užitočné spestrenie
vášho tréningu.
René Riegel
t ré n e r, Ma x i m u s F i t n e s s & Gy m

FEBRUÁROVÉ PREMIÉRY
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3
Premiéra 21. 2. 2019
Mladý Viking Štikút a drak Bezzubý sa vracajú v pokračovaní úspešnej
dobrodružnej animovanej série Ako si vycvičiť draka. Spoločne budú
hľadať Skrytý svet, jedinú nádej na záchranu ľudskodračieho spoločenstva.
Ostrov Blp je dračí raj obývaný Vikingami, alebo vikingský raj
obývaný drakmi, ako sa to vezme. Bývalí odvekí nepriatelia tu žijú
v závideniahodnej harmónii. Vládne im mladý náčelník Štikút, ktorý
miluje lietanie s okrídleným parťákom Bezzubým. A miluje aj svoju
kamarátku Astrid, len jej to ešte nestačil naplno povedať. Paradoxne práve láska sa stane predzvesťou mrakov, ktoré sa nad Blpem
začnú sťahovať. Štikút je v tom nevinne, môže za to rozkošná biela
dračica, ktorá doslova omráči Bezzubým, ktorá sa pod jej vplyvom
premení z obávaného Nočného draka na neistého puberťáka. Možno aj preto včas vo vzduchu neucíti nebezpečenstvo pre všetkých
drakov, ktoré sa k brehom ostrova blíži. V snahe nájsť pre ne nové
útočisko sa Štikút a Astrid vydávajú pátrať po mýtmi ospevovanom

Skrytom svete, v ktorom by sa všetci draci mohli pred touto hrozbou
ukryť. Nájdu ho? A nájdu ho včas?

MRAZIVÁ POMSTA
Premiéra 21.2.2019
POMSTA CHUTÍ NAJLEPŠIE ĽADOVO VYCHLADENÁ
Vitajte v Kehoe, v luxusnom lyžiarskom stredisku, kde sa teplota
drží na -10 °C. Polícia tu nemá toho veľa na práci – až kým vodičovi
snežného pluhu Nelsovi Coxmanovi (Liam Neeson) nezavraždia syna.
Stane sa tak na objednávku drogového bossa menom Viking (Tom Bateman). Smútok sa postupne mení na hnev a Nels nedokáže myslieť
na nič iné, len na pomstu. Vyzbrojený ťažkou technikou a vedomosťami z detektívnych románov začne po jednom likvidovať členov kartelu.
A sneh na svahoch okolo mesta postupne mení svoju farbu zo žiarivo
bielej na krvavo červenú…

MAROKO
Mestečko Ouarzazate, filmové
štúdiá a kasba Ait Benhaddou
Moja druhá cesta do Maroka sa už zaobišla bez návštevy
kráľovských miest. Rozhodla som sa navštíviť opačnú
stranu pohoria Atlas a urobila som správne. Hneď
po prílete do mestečka Ouarzazate som sa cítila tak,
akoby som navštívila inú krajinu a nie opäť Maroko.
Oproti zeleným poliam a olivovníkom, ktoré som si z mojej prvej návštevy Maroka
pamätala, ma teraz všade obklopovala
suchá náhorná plošina. Úžasne fotogenická, mystická a pripomínajúca inú planétu.
Priam neskutočnú atmosféru miesta, svetlo a určite aj lacnú pracovnú silu si všimli
americkí filmári. Preto tu otvorili viacero filmových štúdií. Asi najznámejším je štúdio
The Atlas Corporation. Hneď na druhý deň
som sa tam vybrala. Viedla ma zvedavosť
a zároveň to bolo rozumné rozhodnutie.
Potrebovala som si zvyknúť na miestnu
suchú klímu predtým, než sa vyberiem
ďalej do púšte.
Mestečko Ouarzazate bolo založené
Francúzmi začiatkom 20. storočia ako sídlo
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správy a vojenskej posádky. Slúžilo ako zastávka na ceste karaván z Marrákeša a Fézu
cez Saharu do Timbuktu, Nigeru a Sudánu.
Karavánami sa prepravovalo zlato, soľ aj
otroci. Vzostup mesto zažilo koncom 80.
rokov 20. storočia. Filmovým tvorcom treba uznať zásluhu na nepochybnej pomoci
miestnej komunite obyvateľov. Vzrástol tu
turistický ruch a bolo postavených viacero
hotelov. Ouarzazate sa stalo zastávkou turistov pred vstupom do Sahary.
Atmosféru miesta a okolia ako Ait
Benhaddou si ako prvý všimol a zároveň
ho preslávil David Lean so svojim filmom
Lawrence z Arábie v roku 1962. Filmári si
z Ouarzazate urobili svoj základný tábor.
Neskôr tu točili filmy ďalší známi režisé-

ri. Bernardo Bertolluci tu nakrútil film The
Sheltering Sky (Pod ochranou nebies),
Ridley Scott Gladiátora, Scorsese Kunduna. Z ďalších známych filmov spomeniem
Posledné pokušenie Krista, Asterix, Čierny jastrab zostrelený, Klenot Nílu alebo aj
Kráľovstvo nebeské. Natáčanie Alexandra
Veľkého prinieslo v roku 2003 investície
v hodnote 60 miliónov dolárov.

Turisti tu objavujú, okrem čarokrásnej prírody, hlavne mieste stavby - ksary
a kasby. Niektoré sú v súčasnosti prestavané na originálne, štýlové a romantické
hotely. Jeden ksar však nad ostatnými
vyniká svojou nádherou a polohou. Je ním
ksar Ait Benhaddou. Je čerešničkou na
torte púštnej architektúry a preto je často
využívaná ako kulisa rôznych filmov.
Je vzdialený od Ouarzazate 32 kilometrov, čo pre filmárov nič neznamená.
Natáčal sa tu Lawrence z Arábie, Sodoma
a Gomora, a kvôli natáčaniu Ježiša Nazaretského bola prestavaná celá spodná
časť obce. Náš sprievodca Malek nás
vedie do prázdneho priestoru hneď pod
ksarom. „Na tomto mieste, kde stojíme,
bola filmármi postavená celá bojová aréna, kde bojoval gladiátor stvárnený Russellom Croweom so svojimi protivníkmi,“
vysvetľuje. O pravdivosti jeho slov sa môžeme presvedčiť na fotografiách, ktoré sú
zavesené na provizórnej nástenke. Týmto
spôsobom si miestni predavači suvenírov
robia reklamu. Vedia, že keď sa turista pristaví pri fotografiách, obzrie si aj ich tovar
a možno urobí malý nákup.
Pre svoju jedinečnosť, ucelenosť a stupeň zachovania bol Ait Benhaddou v roku
1987 zapísaný na Zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Na opravu
a uchovanie ksaru Ait Benhaddou pre
ďalšie generácie boli investované veľké
peniaze. Filmárske kulisy sa preto muse-

li zlikvidovať a obec zostala pôvodná tak
ako ju postavili pôvodní obyvatelia niekedy v 16. storočí. Filmy pomáhajú cestovnému ruchu v krajine a bežní obyvatelia majú
z toho tiež profit. „Aj ja som hral v Gladiátorovi,“ informuje nás miestny mladík, ktorý vyšiel z domu. „V komparze. Hral som
jedného z mnohých mešťanov, diváka
v aréne.“ Ako sa neskôr dozvedám, tu sú
už všetci herci. Filmári dávajú možnosť
privyrobiť si miestnym obyvateľom a tí sa
samozrejme z ich prítomnosti tešia.
Po drevených a kamenných schodoch
sa dostávame stále vyššie pomedzi budo-

vy až na vrchol kopca ksaru Ait Benhaddu.
Sú tu rozvaliny poslednej štvorcovej budovy, ktorej strecha je pokrytá tŕstím a blatom. Miestny ju nazvali agadir, čo znamená
opevnená sýpka. Bola umiestnená na najvyššom mieste kopca a samotného ksaru
z jednoduchého dôvodu. Každý ksar je
obohnaný múrmi na ochranu pred zverou
a nepriateľmi. Ak by sa nepriateľ aj napriek
múrom dostal cez hradby, jej obyvatelia
by sa museli stiahnuť vyššie. Vďaka sýpke
by mali dostatok zásob počas obliehania.
Z najvyššieho miesta je aj krásny výhľad
do okolia a preto boli miestni Berberi včas
informovaní o tom, odkiaľ nájazdy prichádzajú.
Keď som aj ja konečne vyšliapala až na
vrchol kopca, zostala som očarená krásou
okolia. Ksar obklopovala žltočervená farba
púšte a nádherné kopce. Len v okolí koryta rieky Ounila, v tomto období skôr potoka, bolo trocha zelených stromov. Upútali
hlavne urastené palmy. Pred cestou do Ait
Benhaddou ma niektorí cestovatelia upozorňovali, že sa budem musieť brodiť riekou
Ounila. „Bude tam vody asi po kolená. Prenajmi si radšej somára,“ vraveli mi. Dnes už
nie je pravdou, že by sa niekto musel brodiť
riekou. Priamo z ksaru vedie ponad rieku
nový betónový most pre peších. Ten jediný kazí celkový dojem z úžasnej historickej
stavby. Hoci uľahčuje cestu do ksaru domácim aj turistom, bol pre mňa sklamaním.
S i lv i a Va c u l í ková
w w w. s i lv i a - foto . s k
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Úzkostlivá ochrana
deťom neprospieva
Aj počas prebúdzajúcej sa jari ohrozujú obranyschopnosť
detí prekurované byty, školy i škôlky, nedostatok
pobytu na čerstvom vzduchu, či prílišné obliekanie
znižuje tak obranyschopnosť detského organizmu.
Tento súbor nepriaznivých podmienok
zvyšuje riziko vírusových infekcií, hoci
slnečné lúče sú stále príjemnejšie. Liečenie je zdĺhavé, preto netrpezliví rodičia
neraz dajú do kolektívu ešte nedoliečené dieťa, ktoré okrem toho, že ohrozuje
ďalšie deti, je náchylnejšie prijať ďalšiu
nákazu vírusovou alebo bakteriálnou infekciou. A problém sa opakuje! Môže ho
prekonať aktívne posilňovanie imunity
detského organizmu.

Postupné otužovanie detí
Dobrá obranyschopnosť organizmu vyžaduje od rodičov zodpovednú a aktívnu
starostlivosť o zdravie dieťaťa. Základom
na podporu imunity je zdravá životospráva – pestrá strava bohatá na zeleninu
a ovocie, dostatok pohybu na čerstvom
vzduchu a spánku so skorým večerným
zaspávaním. Pokiaľ má dieťa nutrične vyváženú a pestrú stravu, nie je potrebné,
aby užívalo aj rôzne syntetické vitamíny. Ak však prekonalo nejaké ochorenie
a je v rekonvalescencii, je vhodné do-

časne mu podávať vitamínové doplnky, ktoré však nemajú nahrádzať pestrú
stravu. Vhodné je aj otužovanie dieťaťa
– sprchovanie vlažnou vodou (pravda,
treba pri tom postupovať veľmi pomaly),
plávanie, športovanie. V kritickom období pomáha deťom v boji proti spomínaným nástrahám aj zvýšený príjem vitamínov a minerálov (napr. vitamíny C, D,
B6, B12 a kyselina listová, či minerály ako
meď, železo, selén a zinok) a prípravkov
ovplyvňujúcich imunitný systém, napríklad z hlivy ustricovej.

telo ho teda dobre pozná. V prírodnej
forme je však zmiešaný s ďalšími látkami, tým pádom ho imunitné bunky vedia
ťažšie rozpoznať a jeho účinky sú preto
obmedzené. Očistením beta glucanu
od neúčinných prímesí sa imunitným
bunkám uľahčí jeho rozpoznanie receptormi a zvýši sa jeho účinok. Vysokočistý beta glucan aktivuje receptory
imunitných buniek, čo vedie k zvýšeniu
ich fagocytickej aktivity (chuť bojovať
s nepriateľmi). Výhodou vysokočistého
beta glucanu je jeho bezpečnosť. Preto
ho môžeme podávať preventívne alebo
počas choroby aj deťom. Nie sú známe
nepriaznivé vedľajšie účinky, možnosť
vzniku závislosti či predávkovania. Štúdie preukázali účinky beta glucanu na
imunitu na úrovni buniek, ako i v skutočnom živote – na pacientoch. Dokázali, že
beta glucan pomáha nielen preventívne,
ale má veľký význam pri podpore imunity aj počas ochorenia.

Ako pomáha hliva ustricová
Imunitu občas treba postrčiť
do jej práce, čo je ochrana organizmu a boj s nepriateľskými mikróbmi.
Vhodným
prostriedkom
môže byť aj beta glucan
z hlivy ustricovej. Ide o prírodnú látku bežne sa vyskytujúcu
v strave (v obilninách, kvasniciach, niektorých hubách), naše

: novinky pre najmenších pre
správnu funkciu imunitného systému*
Beta Glucan Detský sirup 1+
•
•
•
•

bez konzervantov
pre deti od 1 roka
s obsahom beta glucanu a vitamínu C
výborná jahodová príchuť

GluCandy cmúľavé tablety

• pre deti od 3 rokov
• s beta glucanom, extraktom zo šípiek
a prírodným vitamínom C
• vhodný pre každodenné užívanie
www.natures.sk
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 systéme bezpečnosti potravín ISO 22000:2005. *Schválené zdravotné tvrdenie podľa Nariadenia (ES) č. 1926/2006 pre vitamín C.

JARNÉ PRÁZDNINY
Príležitosť na aktívny oddych detí

Neraz sa sťažujeme, že deti veľa sedia doma, v triedach, málo sa hýbu a nevedia sa
vzdať mobilov či počítačov. Ako rodičia máme šancu na deväť dní radikálne zmeniť
tento nelichotivý obraz života svojho dieťaťa. Stačí aktívne využiť príležitosť.
Jarné prázdniny predstavujú vhodný čas
na relax, turistiku, návštevu pamiatok,
lyžovačku. Trvajú štandardne 5 pracovných dní, ale s víkendami sa môžu predl-

žiť až na deväť dní. Tohtoročné prvé školské prázdniny začínajú 18. februára na
východnom Slovensku, po ich skončení
pokračujú na západnom Slovensku a nakoniec majú do 8. marca jarné prázdniny
žiaci na strednom Slovensku. Všetky turistické, rekreačné či lyžiarske strediská,
ale i mestské športoviská a detské kluby
im prispôsobili svoje aktivity.
Mnohí rodičia si však z rôznych dôvodov nedokážu zosúladiť svoj pracovný čas tak, aby ho mohli prežiť počas
jarných prázdnin s dieťaťom. Žiaľ, dôležitosť detského relaxu podceňujú neraz
aj zamestnávatelia rodičov, neprejavujú
príliš pochopenie a ústretovosť. Inokedy
je na vine nedostatok peňazí. Navrhnúť
však zábavný program hoci len s výletmi v okolí bydliska nemusí byť finančne až také náročné. Verte, že i návšteva
starých rodičov či iných príbuzných je
pre dieťa vítanou zmenou. Dokonca niektoré naše hotely a wellness zariadenia
vyšli s iniciatívou, zameranou na seniorov a vnúčatá. Je to celkom zaujímavé
skĺbenie napríklad lyžiarskych možností starších dovolenkárov so začiatočníckymi schopnosťami deti v lyžovaní,
korčuľovaní či snowbordovaní. Všetky

naše zimné strediská majú kvalitné požičovne športových potrieb i skúsených
inštruktorov pre začiatočníkov, takže sa
dá prísť na hory i celkom naľahko. Navyše, ak si vyberiete hotel aj s bazénom,
pestrosť aktivít pre dieťa je určite zaručená, aj keby náhodou nebol sneh.
Môžete si byť istí, že pár dní „v inom
svete“ znamená pre dieťa, pre jeho zdravie i kondíciu veľmi veľa a z nových zážitkov bude čerpať ešte poriadne dlho.
Skúsení rodičia či starí rodičia si navyše
vyberajú také pobyty, v rámci ktorých
môžu potomkom ukázať i nejaké prírodné krásy Slovenska, historické pamiatky
či iné jedinečnosti.
Takže, hurá na jarné prázdniny!

RELAX
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BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s.

KONTAKT:
tel.: 054/477 4450, -60, -70

www.kupele-bj.sk
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ŠPECIÁLNA AKCIA JANUÁR - APRÍL
Zimný wellness pobyt v hoteli Alexander
už od 256 €/2 osoby/2 noci

vám ponúka výber z takmer

Exnárova 16 821 03 Bratislava
02 / 43 41 28 84 I imkcycle@centrum.sk
Po - Pia 1100 - 1900 I So 900 - 1300

www.imkcycle.sk
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SERVIS od 12€
NEČAKAJTE DO LETA A PRÍDITE NA JARNÝ SERVIS
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SCHUDNUTÝCH
ŽIEN

CHCEŠ BYŤ ĎALŠIA?

Kontaktuj nás vo fitnescentrách

Pre ženy všetkých vekových kategórií.
Rýchle, zábavné a bezpečné
pod dohľadom trénerky.

DÚBRAVKA PETRŽALKA DLHÉ DIELY RUŽINOV
WWW.FITCURVESBRATISLAVA.SK

BULHARSKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM CHRISTA BOTEVA
PRIJÍMA V ŠK.R. 2019/2020 ŽIAKOV DO PRVEJ TRIEDY ZÁKLADNEJ ŠKOLY
PONÚKAME:
• individuálny prístup v málopočetných triedach • výučba troch jazykov naraz – bulharský,
slovenský a anglický • celé štúdium a družina sú bezplatné
• zápis detí do všetkých ročníkov je možný počas celého školského roka
NIE JE POTREBNÉ, ABY VAŠE DIEŤA VEDELO PO BULHARSKY. MY HO NAUČÍME!
bsu-bratislava.com (00421-2) 6353-0002
bsu@bsu-bratislava.com

Talianske
sedačky

-25%

Sauvanne

www.eurosofa.sk

Tiﬀany

Anaise

Candice

Gloria

Gaia Lia

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

