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Editoriál
Dlho očakávaná jar je tu a  celkom prirodzene nám nasto-

ľuje otázky, týkajúce sa nášho zdravia, stravovania a  životné-

ho štýlu. K  predveľkonočným dňom nepatrí len tradičný pôst, 

ale i  snaha o  očistenie sa, zbavovanie sa nezdravých návykov 

a v rámci toho aj obezity. Vedeli by o nej veľa hovoriť profesio-

nálne poradkyne Profidiet, ktoré sa rozhodli individuálnym prí-

stupom pomáhať ľudom zbaviť sa nadváhy. Potešiteľné, je, že 

tému vhodného stravovania si dvaja mladí ľudia Filip a  Dano 

nielen vzali k srdcu, ale povýšili ju aj na svoj podnikateľský zá-

mer Úspešne nás vo svojom zariadení „učia“ jesť čerstvo pripra-

vené kašičky. Sú nielen zdravé a chutné (hoci sú bez cukru) ale 

spomedzi 30 druhov si z  nich naozaj vyberie každý, aj ten kto 

potrebuje napríklad bezlepkovú stravu. Navyše kaše, ktoré roz-

vážajú zákazníkom, alebo si človek vezme so sebou do úradu, 

sú v zálohovaných sklených pohároch. Keď obal vrátite, dostane 

zálohu späť. Funguje im to. Cieľavedome nevytvárajú zbytočný 

odpad. 

Zaujímavé čítanie ku dobrej káve nám vo veľkonočnom čase 

pripravila cestovateľka Silvia Vaculíková – Veľkonočné sviatky na 

filipínsky spôsob. V reportáži poodhaľuje vznik tradície a priebeh 

tamojších krutých Veľkonočných slávnosti ukrižovania.

Apríl sa už celé roky nesie aj v znamení narcisov. Sú vyjadre-

ním nádeje, spolupatričnosti a ochoty pomôcť a zmierniť tak údel 

onkologicky chorým. Tohtoročný Deň narcisov 11. apríla, samozrej-

me, nemohol obísť ani náš časopis. Chce pomôcť svojou troškou 

k  tomu, aby jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti ra-

kovine mohla s  vyzbieranými finančnými prostriedkami po celý 

rok pomáhať onkologickým pacientom a  ich rodinám na celom 

Slovensku v konkrétnych oblastiach, na ktoré sa, žiaľ, nedostávajú 

prostriedky. Toho názoru sú aj členovia známej hudobnej skupiny 

Fragile dirigenta Braňa Kostku, keď pre Bratislavčanov pripravili po 

tieto dní koncertnú šnúru - Bratislava Narcis tour 2019. Účastníci 

koncertov sa vstupným budú podieľať na myšlienke Dňa narcisov. 

Zaujímate sa o to, na čo všetko sa používa výnos z každoroč-

ného Dňa narcisov? Stretli ste sa s niektorými akciami a službami, 

ktoré Liga z nich pripravuje? Poteší nás, ak nám o nich napíšete

V á š  t í m  C A F E  N E W S

cafe news, ročník VI, číslo 04, EV 5089/14 , ISSN 1339-8849, vydáva BOYANTE s. r. o., Sklabinská 6, 831 06 Bratislava, IČO 44 454 287, adresa redakcie: Seberíniho 9, 
821 03 Bratislava, kontakt: 0903 227 700, info@cafenews.sk, www.cafenews.sk, grafika: PM, AUTOR FOTO OBÁLKA: Lenka Hatašová. Vychádza mesačne, rozširované vlastnou 
distribúciou, nepredajné, vychádza 7. 4. 2019. Vydavateľ nezodpovedá za obsah inzerátov. 

I N Z E R C I A

www.rusky-obchod.sk

Okrem ruských potravín nájdete u nás aj lahôdky z Pobaltia, 
Nemecka, či Ukrajiny. Doprajte si lahodné chute vín z Gruzínska, 

ktoré je jedným z najstarších vinárskych regiónov sveta.
Vitajte na stránkach nášho obchodu. 

Ponúkame potraviny pre zdravú, vyváženú a pestrú stravu. Naše 
produkty sú vyrobené podľa tradičných ruských receptúr.

PO-PI : 9:00-20:00, SO:10:00-20:00, NE: Zatvorené
0940 318 133 • Vysoká 38 Bratislava
Ruský obchod Neo Markt Bratislava

NEALKOHOLICKÉ 
VÍNO

www.carl-jung.sk

zdravé
víno

Vyrába sa 
z kvalitných 
odrodových vín.

Plnohodnotné víno 
s minimálnym 
obsahom 
zbytkového 
alkoholu. 

Distribútor pre SR: EURO CENTER TRADE, 
Budovateľská 50, 080 01 Prešov



Robím čo ma baví a napĺňa
Pekná tmavovláska, za ktorou sa rád obzrie každý muž, so zamatovým hlbším 
hlasom a úprimnými veľkými očami. Herečka Soňa Norisová sa doma na 
Slovensku presadila skôr ako divadelná herečka, kým v Čechách sa stala filmovou 
a seriálovou hviezdou. Je tiež neodmysliteľnou súčasťou známej a cappella 
skupiny Fragile, ktorá si už 15 rokov koncertmi získava svojich fanúšikov.  

Nakrúcali ste v  Čechách i  v  Bratislave 
máte aj rôzne ďalšie aktivity, spev, da-
bing, a ste mamou 13-ročného syna. Mu-
síte byť dobrou manažerkou, keď to viete 
všetko zosúladiť.

Musím. Ale vždy keď som nakrú-
cala v Čechách, všetky ostatné aktivity 
na Slovensku som zredukovala na mi-
nimum. A keďže sa väčšinou nakrúcalo 
v lete, tak to nebol až taký problém. Po-
čas prázdnin  za mnou rodinka do Čiech 

často chodila, Michael so mnou strávil 
na nakrúcaní veľa času. Hlavne na Šu-
mave, má to tam veľmi rád.

Zaujímalo Michaela nakrúcanie? 
Pôjde vo vašich šľapajach?

Nejavilo sa to tak. Skôr sa asi nudil. Ne-
dávno však povedal, že by si možno rád 
niečo vyskúšal, zúčastnil sa nejakého 
castingu. Takže neviem... Určite ho ne-
budeme do ničoho nútiť a ani mu brániť.

Ak porovnáte synovo detstvo 
a svoje v rodných Malackách...?

Myslím, že my sme ako deti žili oveľa 
slobodnejšie a  aktívnejšie. Nemali sme 
mobily ani počítače a viac sme čítali, hrali 
sa vonku. Ja konkrétne na Indiánov. Ne-
dostatok mnohých vecí v našom detstve 
nás naučil kreatívne si tvoriť rôzne po-
môcky, nástroje, rozvíjal fantáziu, vynalie-
zavosť. Viac sme sa tešili z toho, ak sme 
niečo vytúžené dostali. Viete si predsta-
viť, že by nejaké dieťa dnes celý rok ča-
kalo, kým dostane tašku, bicykel či lyže?

Mali ste teda voľnosti do sýtosti? 

Iba do istej miery.  Aj ja aj sestra sme 
chodili na veľa krúžkov - klavír, balet, dra-
matický krúžok, ktorý nás obe bavil asi 
najviac. Som vďačná, že naši rodičia mne 
a ani mojej sestre Zuzke nebránili robiť to, 
čo sme chceli a vždy nás podporovali.

Inšpirovali ste sa pri výbere 
povolania tým, čo robia alebo 
čo chceli rodičia, alebo ste 
odmala túžili byť herečkou?

Pravdu povediac, veľmi som svoje budú-
ce povolanie neriešila a o herectve som 
nesnívala. Na konci základnej školy mi 
učiteľka dramatického krúžku navrhla, 
aby som skúsila ísť na konzervatórium. 
No a prijali ma...

A neoľutovali ste tento krok?  

Niekedy si hovorím, že som si mohla vy-
brať niečo menej náročné na čas, bez 
cestovania a odchádzania od rodiny, ale 
to sú len chvíľkové pocity. Uvedomujem 
si, že mám veľké šťastie, že môžem robiť 
to, čo má naozaj baví a napĺňa a ešte ma 
to aj uživí. 
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Vaša mladšia sestra kráčala vo 
vašich šľapajach. Dve sestry 
a obe herečky. Nedostali ste sa so 
Zuzkou do polohy konkurencie?

Keby aj, nikdy by som to tak nevnímala. 
So Zuzkou máme odjakživa veľmi blízky 
vzťah, veľa sa rozprávame, zverujeme 
sa, radíme si, často sme spolu. Vždy jej 
doprajem hociktorú rolu a ona zase mne. 
My si nezávidíme. Vlastne kariéru v Če-
chách sme začali spolu v muzikáli Rebe-
lové a tiež v seriáli Přešlapy. 

Natáčate často v Čechách 
v češtine, v brnenskom 
Mestskom divadle ste účinkovali 
v muzikáli Hair. Nerobila 
vám čeština problémy? 

Keď človek v  tom jazyku pracuje, zistí, 
že rozdielov medzi slovenčinou a češti-
nou zase nie je až tak málo, ako sa na 
prvý pohľad zdá. V  jazyku je veľa detai-
lov, ktoré môžu človeka prezradiť. Treba 
sa mu venovať na sto percent. Vždy, keď 
v Čechách točím, prosím všetkých oko-
lo seba, aby ma opravovali, aby bolo čo 
najmenej počuť slovenský prízvuk. 

V posledných filmoch máte 
obvykle rolu prísnej, vážnej 
ženy. Raz ste prísna ochrankyňa 
zákona, potom v seriáli 
Policie Modrava predstavujete 
šéfku miestneho policajného 
oddelenia a v Meste tieňov 
hráte policajnú psychologičku. 
Vyhovuje vám také zaradenie? 

Vraj pôsobím na ľudí seriózne až prísne. 
Ja sa tak necítim, ale je fakt, že ma tvor-
covia častejšie obsadzujú do serióznych 
žien. Ale zase si nemyslím, že som zaška-
tuľkovaná. Som rada, že napríklad Stanko 
Štepka vo mne objavil i komediálnu polo-
hu. V Radošinskom naivnom divadle som 
v podstate hrala väčšinou komické a bláz-
nivé role. Teším sa, že čoskoro budeme 
opäť spolu robiť, lebo sa chystajú nahráv-
ky starších radošinských hier pre rozhlas.  

Súčasne ste dlhé roky, vlastne 
od začiatku, aj členkou skupiny 
Fragile a capella, ktorú vedie 
známy slovenský dirigent 
Branislav Kostka. Odohrali ste už 
stovky koncertov. Je to asi veľmi 

náročné, najmä na čas. Ako toto 
výnimočné zoskupenie vzniklo?

Dali sme sa dohromady len tak pre ra-
dosť. Bavilo nás tvoriť hudbu len hlasmi, 
bez nástrojov. No a  od roku 2004 sme 
skupina Fragile a  fungujeme dodnes. 
Stále nás to nesmierne baví. Pri naštu-
dovaní nových skladieb nám v niečom, 
samozrejme, pomáha technika, jednot-
livé hlasy si vďaka nej nacvičíme doma 
a na skúškach v skupine ich len dolaďu-
jeme. 

Ako najradšej oddychujete?

Ak som naozaj unavená, nerobím nič, sad-
nem si k  televízoru a  oddychujem. Keď 
mám možnosť, prejdem sa v  lese. Rada 
idem aj do kina. Milujem atmosféru kina. 

Stretli sme sa v kaviarni pri čaji 
z čerstvej mäty. To znamená, 
že nie ste kávičkárka? 

To nie, milujem dobrú kávu. Teraz však 
mám obdobie, kedy kávu obmedzujem, 
lebo mi nerobila dobre.  Pri natáčaní som 
totiž zvykla vypiť cez deň aj 5 - 6 káv 
a  potom mi večer búšilo srdce... Ale ak 
je káva naozaj dobrá, tak jej neodolám. 

Na čom po tieto dni pracujete?

V priebehu apríla má naša skupina Fra-
gile tradičné turné BRATISLAVA NARCIS 
TOUR 2019. Bude to deväť koncertov 
v jednotlivých častiach hlavného mesta. 
Koncerty robíme v spojení s Ligou proti 
rakovine a  jej symbolom nádeje – nar-
cisom. Časť zisku zo vstupného z nášho 
mestského turné venujeme lige na pod-

poru programov, ktoré robí na pomoc 
onkologickým pacientom. No a na kon-
certy ešte po tieto dní intenzívne dola-
ďujeme naše nové skladby, lebo vždy 
chceme fanúšikov Fragile prekvapiť nie-
čím novým... 

A u t o r :  A n n a  Ko n e č n á 
Fo t o :  L e n k a  H a t a š o v á

ZA SVOJ NAJVÄČŠÍ 
ÚSPECH POVAŽUJEM:

že neprahnem po úspechu 

NAJVÄČŠIA ZÁĽUBA:

moja práca

PRI ČOM SI NAJLEPŠIE 
ODDÝCHNEM:

keď nič nemusím 

MIESTO NA SLOVENSKU, 
KTORÉ MÁM RADA:

je ich viac, napríklad aj 
naša chata na Záhorí 

MIESTO VO SVETE, 
KTORÉ MÁM RADA:

jeden grécky ostrov 

OBĽÚBENÝ PREDMET/
VEC/TALIZMAN:

čokoľvek mi môj syn šupne 
do kabelky pre šťastie  

OBĽÚBENÉ JEDLO:

špagety mojej maminky

OBĽÚBENÁ FARBA:

modrá 

DOMÁCE ZVIERATKO:

pes

ČO NERADA ROBÍM:

nerada vstávam veľmi skoro 

NEVIEM ODPUSTIŤ:AAV

zatiaľ som vedela odpustiť všetko 
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KDE KRÁĽOVNOU JE VODA
Do posledného detailu vyšperkované kúpele THERME LAA – Hotel & SILENT Spa vzdialené 
len hodinku jazdy od slovenských hraníc, patria do úspešného konceptu luxusných 
termálnych wellness rezortov skupiny Vamed Vitality World naprieč celým Rakúskom.

Štvorhviezdičkový Superior hotel 
ponúka návštevníkom komfortné 
ubytovanie Priamo z útulne vybave-
nej izby sa môžete vybrať cez Most 
zmyslov do termálneho sveta LAA.

Na výber máte niekoľko ba-
zénov s  termálnou vodou, bazén 
so slanou vodou, plavecký bazén 
a detský svet s atrakciami a animá-
torom. Rodinná oáza pre rodičov 
s  tými najmenšími ratolesťami sa 
nachádza mimo kúpeľného ruchu.

Priaznivci blahodarného po-
tenia si prídu na svoje v  štyroch 
saunách a parných kúpeľoch. 

Pokladom, vzácnou perlou ter-
málneho sveta THERME LAA je je-
dinečné, nádherné a doslova tiché 
SILENT SPA. Oddýchnuť si tu môžu 
hoteloví, ale aj denní hostia. Magic-
ký priestor so zvláštne upokojujú-
cou atmosférou nezaprie inšpiráciu 
v  sakrálnej architektúre. Centrum 
SILENT SPA tvoria štyri elipsy, nad 
ktorými dominuje osemhranná 
veža s  trojposchodovou kaská-

dovou fontánou, z  ktorých padajú 
kvapky termálnej vody z  liečivé-
ho prameňa obsahujúceho sodík, 
chlorid, jód a minerály.

 V  SILENT SPA je pre každého 
hosťa pripravené vlastné pohodlné 
odpočinkové ležadlo, či romantické 
dvojležadlo pod nebesami. V  jed-
nej z  elíps sa nachádza bazén so 
slanou vodou 36 °C, hlavnú vežu 
obklopuje termálna voda s priepla-
vom priamo do záhrady EDEN. 
V každej skrinke je pre hosťa vopred 
pripravený mäkučký župan, osuška 
a prezuvky. Čerešničkou na torte sú 
nielen bohaté raňajky v  cene, ale 
i rôzne masáže a kozmetické ošet-
renie v  luxusných procedurálnych 
Spa Suite. 

THERME LAA – HOTEL 
& SILENT SPA

TBL Therme Laa a .d .  Thaya – 
Betr iebsgesel lschaft  m.b .H .

Thermenplatz  3 ,  A-2136 
Laa a .d .  Thaya

tel . : .  +43 (0)  2522 / 84 700 721 
www.therme-laa .at
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KEĎ VÁM PRI 
CVIČENÍ 
Svaly predlaktia a ruky sú pre naše tréningové úsilie mimoriadne dôležité. Sú oporou pri 
mnohých polohách a cvikoch. Vytvárajú účinné a bezpečné spojenie bremena resp. náčinia 
s precvičovanou partiou.

Limity úchopu

Určite už mnohí z  vás zažili pri tréningu 
situáciu, keď pri zhyboch na hrazde váš 
chrbát a paže „kričia“: „dáš ešte viac!“, ale 
váš úchop jednoducho hovorí: „skončil si!“ 
V  tomto prípade je mnohokrát, žiaľ, sila 
úchopu doslova limitujúcim faktorom.

Rovnako však aj zranenie alebo dl-
hodobé preťaženie svalov ruky a pred-
laktia môže tréning hornej časti tela vý-
razne obmedziť. 

Má zmysel precvičovať predlaktie 
ako samostatnú partiu?

Samozrejme, tak ako aj pre iné časti 
tela, aj pre túto partiu existuje množstvo 

cvikov, ktorými ju vieme efektívne pre-
cvičiť. 

Faktom je, že tréning hornej časti 
tela obvykle vytvára dostatočný impulz 
na zvýšenie sily úchopu a  účinné pre-
cvičenie svalov predlaktia. Využívanie 
rôznych úchopov, zmeny hrúbky a rôz-
ne tvary úchopu dostatočne precvičujú 
predlaktie a svaly ruky. 

Samostatné precvičovanie tejto par-
tie je preto na zvážení, ak vezmeme do 
úvahy, že pri tréningu hornej časti tela, 
ako som už spomínal, nevyhnutne za-
pájame vždy aj predlaktie.

Na druhej strane, ak sa rozhodneme 
zaradiť do tréningu cviky na posilnenie 

predlaktia, máme k dispozícii množstvo 
overených cvikov a  špeciálnych trénin-
gových pomôcok, ako napríklad tzv. FAT 
GRIPS, hrazda so špeciálnymi úchytmi, 
tzv. ROCK CLIMBING GRIPS, gyroball 
a pod.

Extenzia/flexia (ohýbanie a  vystie-
ranie) zápästia, pronácia/supinácia 
(rotácia okolo pozdĺžnej osi), či už ako 
súčasť komplexných ťahových alebo 
tlakových cvikov, alebo izolované po-
hyby, patria k  základným cvikom na 
posilnenie svalov predlaktia. Gymnas-
tické náradie ako kruhy, hrazda, bradlá, 
laná, tzv. opičia dráha, sú tiež skvelým 
spestrením tréningu a nemali by chýbať 
v našej tréningovej rutine. 

Je na každom z  nás, čo si zo šká-
ly cvikov vyberie. Pokiaľ chcete cvičiť 
správne a s profíkmi, príďte si zacvičiť do 
Maximusu na Karadžičovej ulici v Brati-
slave.

R e n é  R i e g e l ,  t r é n e r 
M a x i m u s  F i t n e s s & G y m 

w w w . m a x i m u s g y m . s k

„VYPOVEDÁ SLUŽBU“
PREDLAKTIE
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KAŠIČKA

Odjakživa sa hovorí že raňajky sú základ 
celého dňa. Ale realita je častokrát iná. 
Ľudia v  tejto uponáhľanej dobe nestíhajú 
raňajkovať doma, a  tak si hľadajú miesta, 
kde by si mohli pred pracou vychutnať 
chutné raňajky alebo kde by si ich ideál-
ne mohli vziať so sebou. Túto potrebu za-
čali cítiť dvaja kamaráti z  Bratislavy Filip 
a Dano, ktorí otvorili brunch bar Varila ka-
šičku. Tento rozprávkový koncept napĺňa 
túto potrebu do poslednej bodky. Chut-
né a zdravé kaše sú varené každý deň na 
čerstvo metódou dlhého varenia vo vode 
v unikátnom pomere. Kaše sú bez laktózy 
(aj mliečnej bielkoviny) a tiež bez cukru, čo 
už v dnešnej dobe nevyhľadávajú len ľu-
dia s  intoleranciami a rôznymi ochorenia-
mi ale aj tí, ktorým záleží na svojom zdraví. 
V  brunch bare Varila kašičku v  bratislav-
skom Fresh Markete si každý nájde to svo-
je či už vďaka výberu z viacero druhou kaší 
ale aj rozmanitosti ingrediencií, ktorými sa 
kaša dochutí a  stane sa z nej zážitok. Na 
svoje si prídu aj ľudia s intoleranciou lepku, 
keďže ryžová a  pšenová kaša prirodzene 
lepok neobsahujú. Rodičia ocenia nesla-
denú kašu, čo môžu aj naši najmenší a naj-
milší. Cely koncept aj priestor je ľadený tak, 
aby sa tam človek cítil prijemne ako v roz-
právke. Môžete si všimnúť množstvo detai-
lov, ktoré túto emóciu ešte viac dotvárajú. 
Dôležitou súčasťou konceptu je aj rozvoz 
týchto kašičiek priamo k zákazníkovi alebo 
do firiem, čo ocenia hlavne tí, ktorí vedia 
aké sú rána v  hlavnom meste hektické. 
Kaše so sebou ale aj na rozvoz dostanete 
v zero waste obale. Ide o sklenenú nádobu 
so zálohou, ktorú pri vrátení obalu dostane 

zákazník naspäť. Nevytvárať zbytočný od-
pad a chrániť tak našu planétu nie je vôbec 
také zložité a  ešte si pritom vychutnáte 
chutnú kašu s vašou unikátnou kombiná-
ciou ingrediencií podľa svojho gusta. 

Opýtali sme sa chalanov ako vyzerá ich 
ranná rutina. Ráno im začína skoro už pred 
6 hodinou aby mohli pripraviť čerstvé kaše 
vždy na 7:30, kedy prevádzku cez týždeň 
otvárajú. Ako správni ľudia, ktorí žijú tým 
čo robia aj oni sú hrdí „kašožrúti“ a kašu si 
doprajú každý deň. Samozrejme, že nám 
chalani prezradili aj ich top kombináciu, 
lebo v  ponuke je viac ako 30 ingredien-
cií. Dano si dopraje ryžovú kašu s  bielou 
čokoládou, praženými mandľami, maqui 
berry a horúcou 70,4% horkou čokoládou, 
pripadne s arašidmi v karameli. Filip nato 
ide trochu inak, rad si dá pšenovú kašu, 
ktorú poleje lesnou zmesou redukovanou 
s kokosovým cukrom, arašidové chrumka-
vé maslo z dielne Slovákov (Pure Nuts), pí-
niové orechy a datľový sirup. Je pravda, že 
niekedy zhreší aj so slaným karamelom :)

Recept:
Môžete si aj vy urobiť svoju pšenovú kašu 
doma s  týmto receptom. Ideálne sa varí 
kaša v ryžovare zakrytá, pomaly 2 hodiny. 
Tým získa potrebnú konzistenciu. Na prí-
pravu budete potrebovať 1kg pšena, ktoré 
prelejeme vriacou vodou 3x a premyjeme. 
Nalejeme 6 litrov vody do ryžovaru, čajo-
vú lyžičku himalájskej soli a polievkovú ly-
žicu za studena lisovaného slnečnicového 
oleja bez arómy. Premiešame a následne 
pridáme premyté pšeno. Necháme po-
maly variť a  pravidelne premiešavame. 
Po cca 2 hodinách servírujeme, pričom je 
dôležité mať po ruke dostatok pestrých 
ingrediencií, ktoré si každý vyberie podľa 
seba. Ako príklad my používame: 

1. Modrý mak • 2. Biely mak • 3. Vlašský 
orech • 4. Píniový orech • 5. Arašidy v ka-
rameli • 6. Pražené mandle • 7. Pekanové 
orechy • 8. Lieskové orechy • 9. Raw pis-
tácie • 10. Granátové jablko • 11. Banán • 
12. Jahody • 13. Lesná zmes • 14. Konopné 
semienka • 15. Maqui berry • 16. Brusnica 
• 17. Goji, kustovnica čínska • 18. Čokolá-
da 70,4% kakao • 19. Horúce čokoláda na 
zaliatie 70,4% s  ryžovým ,,mliekom“ • 20. 
Čokoláda biela • 21. Ka-kavko Pure Nuts 
• 22. Jablkové kocky • 23. Hruškové kocky 
• 24. Kokosové lupienky • 25. 100% Araši-
dové maslo Pure Nuts • 26. 100% Mandle 
z Kalifornie Pure Nuts • 27. Vegan protein 
81% • 28. Machovka peruánska • 29. Višňa 
• 30. Jumbo hrozienka • 31. Figový krém • 
32. Datľový krém • 33. Malinový med • 34. 
Lesný med • 35. Kokosový cukor • 36. Ško-
rica • 37. Pražená káva • 38. Datľový sirup

Kontakt: 
info@varilakasicku.sk 

rozvozy@varilakasicku.sk  
www.varilakašičku.sk 

www.facebook.com/kasujeme 
www.instagram.com/varila_kasicku



V prípade záujmu o spoluprácu 
nás neváhajte kontaktovať

0910 122 122
ardens@ardens.sk
www.ardens.sk

Realitná kancelária ARDENS s.r.o. 
Už od roku 2005 s dôverou a spoľahlivo sprostredkovávame predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností 
v Bratislave a blízkom okolí.

Pre záujemcov o kúpu 
nehnuteľnosti poskytujeme:

• kompletný právny servis + právne 
poradenstvo

• úverové poradenstvo a spolupráca 
s vybranými bankovými subjektami

• bezplatné zaradenie do databázy 
klientov a účelné vyhľadávanie vhodnej 
nehnuteľnosti

Pre záujemcov o predaj 
nehnuteťnosti poskytujeme:

• bezplatnú obhliadku Vašej nehnuteťnosti
• kompletné spracovanie Vašej ponuky a bezplatné 

zaradenie do ponúk realitnej kancelárie
• bezplatnú inzerciu na vybraných internetových 

serveroch a vo vybraných tlačových médiach
• priradenie vhodného klienta k Vašej nehnuteµnosti
• kompletný právny servis + právne poradenstvo

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

FRA
GILE

Časť zo vstupného bude venovaná na podporu programov Ligy proti rakovine.

bratislava
narcis tour
2019

11.4-30.4.
9 koncertov v bratislavE



PREČO PODPORIŤ DEŇ 
NARCISOV AJ TENTO ROK?
Deň narcisov je jedinečná verejno-pro-
spešná zbierka Ligy proti rakovine a ten-
to rok sa koná už po 23-krát. Ulice v jediný 
deň v roku – tentokrát 11. apríla 2019 - za-
plavia žlté narcisy. Každý, kto si ho pripne 
na svoj odev, týmto gestom vyjadrí pod-
poru a spolupatričnosť s tými, ktorí boju-
jú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného 
príspevku do pokladničky dobrovoľníkov 
Dňa narcisov zároveň pomôžete vyzbie-
rať finančné prostriedky na konkrétnu 
praktickú pomoc onkologickým pacien-
tom a ich rodinám na celom Slovensku.

Liga proti rakovine počas celého 
roka pripravuje projekty a  programy, 
ktorými pomáha pacientom v  ich kon-

krétnych problémoch, situáciách a  vý-
zvach. Okrem toho sa stará o prevenciu 
a  informovanosť celej verejnosti, pod-
poruje zdravotnícke zariadenia, nemoc-
nice, iné občianske združenia i výskum 
v oblasti liečby onkologických ochorení.

SMS na 848 môžete posielať 
od 1.4. do 17.4.
Viac na www.dennarcisov.sk

Viete na čo sa použil výnos 
zo Dňa narcisov 2018?

Psychosociálna pomoc (Sieť psycho-
lógov; Rodinná týždňovka; Relaxačné 
pobyty; finančná podpora pacientov 

v hmotnej núdzi; bezplatná Onkoporad-
ňa; „Vystrihaj sa Slovensko“ – parochne 
pre pacientky; „Náhradný domov“ pre 
rodičov hospitalizovaných detských on-
kologických pacientov, bezplatné služby 
v  Cen¬trách pomoci Bratislava, Košice, 
Martin. 

 � Prevencia, vzdelávanie a výchova
 � Zabezpečenie potrieb 

pacientov v regiónoch
 � Podpora výskumu, nemocničných 

a zdravotníckych zariadení
 � Príprava Dňa narcisov

DEŇ NARCISOV

11. APRÍLA
Od 1. 4. do 17. 4. môžete prispieť:  

zaslaním ľubovoľnej SMS na číslo 848
alebo na účet SK09 0900 0000 0054 5454 5454 

Hodnota SMS je 3 €. 

 #chcempomahat  
www.dennarcisov.sk

GENERÁLNY PARTNER TOP PARTNERI

lpr_moody_nosice_s_partnermi_v3.indd   6 08/03/2019   13:46



FILIPÍNY
Veľkonočné sviatky na filipínsky spôsob
Veľkonočné sviatky trávia kresťania v rôznych krajinách sveta rôznymi spôsobmi. 
Nepochybne najrozporuplnejšie sú prijímané oslavy zmŕtvychvstania na 
Filipínach. Ponáhľame sa do dedinky San Pedro Cutud, severne od Manily, 
kde sa bude konať asi najslávnejšia krížová cesta na ostrovoch. 

Cez obec sa posúvame pomalým 
tempom, autom sa predierame úzkymi 
uličkami. Po stranách ciest sú postave-
né stánky s občerstvením a pomedzi ne 
sa pretláčajú autá, rikše, bicykle a tmolí 
sa tu nesmierne množstvo návštevníkov. 
Keď už stojíme asi tretí krát a pýtame sa 
na cestu, zrazu spozorniem. Okolo nás 
práve prechádza skupinka bičujúcich sa 
mladých mužov – flagelantov. Ešte včera 
možno sedeli pri počítačoch a  dnes sú 
oblečení len v nohaviciach, na tvári kukla 
alebo šatka a namiesto tŕňovej koruny na 
hlave kvetinový veniec. Ten znázorňuje 
predkresťanský symbol duše vegetácie. 
Mladíci sa bičujú po chrbte špeciálne 
upraveným povrazom, ukončeným ten-
kými bambusovými paličkami, do krvi. 
Ostaneme stáť a s úžasom ich pozoruje-
me. Prechádzajú popri nás tak blízko, že 
kvapky ich krvi nám ostriekajú auto. 

V  strašnej horúčave, prachu a  vy-
čerpaní bolesťou končia bičujúci sa 
svoju každoročnú púť pred krížom, po-

staveným na kopci za dedinou. Ľahnú 
si na brucho, na zem pod kríž a chvíľu 
zostanú v  rozjímaní. Z  posledných síl 
sa zdvihnú, prežehnajú a  tým pokánie 
ukončia. Ale sebabičovanie nie je hlav-
ným dôvodom návštevy stoviek ľudí na 
tomto podujatí. Hlavnou „atrakciou“ je 
samotné ukrižovanie.

Veľkonočná slávnosť ukrižovania 
v  San Fernande prináša desivé výjavy 
katolíckych stúpencov, skutočne pribi-
tými na kríž. V  žiadnom prípade nejde 
len o  turistickú udalosť pre cudzincov. 
Aj pre väčšinu Filipíncov je ťažko po-
chopiteľné konanie dobrovoľníkov, ktorí 
sa dajú pribiť na kríž. Ale rešpektujú ho. 
Tento zvyk začal v  roku 1955, keď muž 
prežil pád zo strechy domu, na kto-
rej pracoval. Z  vďačnosti bohu, že ne-
zomrel, dal sa ukrižovať. Medzi domáci-
mi obyvateľmi sa traduje prípad, keď sa 
traja bratia zaviazali k  ukrižovaniu pät-
násť rokov za sebou, aby boh pomohol 
ich chorej matke. 

Pašiové mystérium funguje aj ako 
šou pre turistov a televízne štáby z ce-
lého sveta. Dramatizácii sa okrem nich 
prizerajú tisíce miestnych obyvateľov, 
ktorí sú sústredení za ochranných la-
nom a  plotom. Po troch hodinách ča-
kania a nervozity z horúčavy sa miestni 
dobrovoľníci odhodlali k  samotnej krí-
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žovej ceste. Ešte prebehne posledná 
kontrola vlastnoručne prinesených 
klincov a  na hlinený kopec už vchá-
dzajú prví herci, zobrazujúci rímskych 
vojakov. Majú na sebe brnenie, ktoré 
kontrastuje s  červenými nohavica-
mi a  červeným plášťom. Nechýba ani 
prilba a  kopija. Veliteľ jednotky sa ne-
chá priviezť na parádnej drožke ťahanej 
koňom. Pri krížoch vystúpi a  zoradí sa 
k  vojakom. Nasledujú ďalší vojaci na 
koňoch a hneď za nimi plačúc prichá-
dza Mária v modrom plášti, v sprievode 
ostatných žien v čiernych plášťoch. Od 
ostatných žien sa líši bielym rúchom. 
V  rukách drží plátno s  portrétom Je-
žišovej tváre. Muži kráčajú v  hnedom 
oblečení. Za nimi už pochoduje zosta-
tok rímskeho vojska, v  strede ktorého 
kráča muž zobrazujúci Ježiša Krista. Na 
ramenách nesie kríž, ktorý mu pomá-
ha ťahať jeden z odsúdených zlodejov. 
Oblečený je v  bielom rúchu s  bordo-
vým kusom látky. Na dlhých vlasoch sa 

vyníma koruna – v tomto prípade skôr 
čelenka. 

Najprv sú na kríže vztýčení dvaja 
zlodeji, ktorí nie sú na kríž pribití, len 
priviazaní červenými popruhmi. Na 
kríži je drevený výčnelok, na ktorom 
stoja, takže žiadna bolesť im nehrozí. 
Na ich tvárach vidieť pohodu a plne si 
užívajú, že sú stredobodom pozornos-
ti všetkých divákov. Teraz prichádza 
vyvrcholenie celej slávnosti. Pred-
staviteľ Krista si vyzlieka vrchnú časť 
rúcha a  zostáva odetý v  bielej látke 
od pása nižšie. Aj on stojí na výčnel-
ku a je najskôr priviazaný na viacerých 

miestach popruhmi. Herci zobrazujúci 
rímskych vojakov polejú najskôr dla-
ne predstaviteľa Krista austrálskym 

peroxidom s eukalyptom, nazývaným 
Green Cross. Ten by mal ranu dezinfi-
kovať a  skôr zaceliť. Bez zbytočného 
upozornenia a jedným úderom je dlaň 
priklincovaná ku krížu. Predstaviteľ Je-
žiša skríkne od bolesti a  obecenstvo 
zmeravie. Atmosféra hustne aj vďaka 
mikrofónom, ktoré majú na sebe pri-
pevnené hlavní predstavitelia krížovej 
cesty. Keď od bolesti skríkne Kristus 
druhý krát, obecenstvo to už nevydrží 
a  vykríkne tiež. V  priebehu chvíle má 
ukrižovaný v  sebe všetky štyri klince. 
Vráža mu ich skúsený odborník, ktorý 
pozná najmenej bolestivé miesta na 
rukách aj nohách. 

V  tomto stave zostáva ukrižovaný 
niekoľko minút – dokiaľ neomdlie. Klin-
ce mu následne vyberú a  nevládneho 
ho zložia z kríža. Krvácajúceho ho rýchlo 
položia na nosidlá a odnesú do ambu-
lancie na ošetrenie. 

K  dramatizácii patrí aj plač Márie 
a náznak bodnutia kopije do Ježišovho 
boku. Po odnesení predstaviteľa Krista 
cudzinci odchádzajú, ale miestni oby-
vatelia nie. Na ukrižovanie a prebodnu-
tie rúk a nôh sú na kopci už pripravení 
ďalší záujemcovia, ktorí týmto spôso-
bom prosia boha o pomoc a odpuste-
nie hriechov. V  najsilnejšom roku bolo 
záujemcov o ukrižovanie dvadsaťštyri. 

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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Ako sa plnia SNY 
Človek strávi v kuchyni počas života až tri 
roky. Je to tak dlhý čas, že by sme k nemu 
mali pristupovať bez kompromisov. Pre-
to sme sa v spoločnosti LEXTAV rozhodli 
obohatiť naše služby interiérového di-
zajnéra a  otvárame nový showroom na 
Repašského 20 v Bratislave, v ktorom sa 
zameriavame na nekompromisnú kvalitu 
nemeckých kuchýň SCHÜLLER. Ponú-
kame tak našim klientom možnosť po-
zrieť si našu prácu priamo u nás. Celý in-
teriér sme navrhli našim rukopisom a tak 
si naši zákazníci môžu pozrieť ako vyzerá 
návrh interiéru zhmotnený do realizácie. 
Naši interiéroví dizajnéri majú vždy indi-
viduálny prístup ku každému klientovi či 

ide o návrh jednej izby, alebo o celý inte-
riér rodinného domu. 

LEXTAV pomáha klientom dosiahnuť 
individuálny a koherentný vzhľad, ktorý 
odráža ich individuálnu estetiku a  je-
dinečný životný štýl. Náš interiérový 
rukopis je čistý. Vytvárame pohodlné 
a  krásne priestory, ktoré sa vyznačujú 
sviežosťou, sú moderné, ale zároveň je 
v nich dávka klasiky. Proces vytvárania 
priestoru považujeme za úzku spolu-
prácu medzi majiteľom a  dizajnérom. 
Vždy sme odhodlaní urobiť konečný 
produkt štýlový, funkčný a cenovo do-
stupný.

Naším cieľom je urobiť dobrý dizajn 
prístupný a zefektívniť, časovo náročný 
proces pre majiteľov nehnuteľností.

Zastavte sa u nás v showroome na 
dobrú kávu, alebo čaj. Radi Vám pred-
stavíme novinky zo sveta interiérového 
dizajnu a nábytku.

W W W . l e x t a v . s k 
+ 4 2 1  9 0 8  5 5 5  1 9 0  –  P R O J E K T 

+ 4 2 1  9 4 8  2 0 1  1 0 7  –  S T A V B A 
+ 4 2 1  9 0 8  5 5 6  1 6 0  –  I N T E R I É R 

l e x t a v @ l e x t a v . s k
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REGISTRAČNÉ 
POKLADNICE
sa povinne pripoja na internet

Štát sa rozhodol skoncovať 
s daňovými únikmi. Podľa 
predpokladov sa o túto formu 
podvodov podstatnou mierou 
pričiňujú obchodníci pri vydávaní, 
resp. pri nevydávaní účteniek. Aj preto 
sa všetky registračné pokladnice 
povinne pripoja na internet.  

Národná rada Slovenskej republiky schválila 4. de-
cembra 2018 novelu zákona o používaní registračných 
pokladníc, ktorá prikazuje všetkým podnikateľom za-
obstarať si online registračnú pokladnicu prepojenú so 
systémom finančnej správy – tzv. eKasa. 

Všetky podnikateľské subjekty sa k systému eKasa 
celoplošne pripoja k 1.7.2019, pričom platí, že obdobie 
od 1.4.2019 do 30.6.2019 je obdobie prechodu na eKa-
su. V  tomto období si podnikatelia môžu modernizo-
vať svoju elektronickú registračnú pokladnicu pomo-
cou Upgrade balíčka alebo zakúpiť novú pokladnicu, 
ktorá je kompatibilná so systémom eKasa. V praxi to 
znamená, že každá registračná pokladnica bude zare-
gistrovaná v systéme Daňového úradu a každá účten-
ka bude okamžite v tomto systéme zaevidovaná. Štát 
bude môcť vďaka tejto zmene „naživo“ kontrolovať, či 
jednotliví predajcovia všetko predané aj reálne evidujú.

Potrebujete poradiť od skutočných odborníkov? 
Spoločnosť LB SERVIS, ktorá je najväčšou servisnou 
organizáciou registračných pokladníc na Slovensku, 
má 20-ročnú tradíciu v oblasti predaja, servisu a po-
radenstva takmer všetkých typov pokladníc. Navštívte 
ktorúkoľvek z  jej prevádzok a  nechajte si poradiť od 
skúseného personálu. Okrem poradenstva Vám doká-
žu ponúknuť pestrú paletu produktov v oblasti platob-
ných terminálov, registračných pokladníc a pokladnič-
ných softvérov. Taktiež dokážu prerobiť už existujúce 
pokladnice na eKasu. Garantujeme Vám, že o  eKase 
vedia všetko! 

✆  18 999

Aj v systéme ekasa 
môžete používať 
svoju súčasnú  
pokladnicu. 

 
Kompatibilita so 

systémom ekasa.

Ponúkame upgrade  
balíček 

Ponúkame kúpu 
novej pokladnice 

riešenie 2riešenie 1

Do 30. 6. 2019
možnosť používať existujúce 
fiškálne zariadenia

Do 31. 3. 2019
povinnosť používať  
iba fiškálne zariadenia

Od 1. 7. 2019
povinnosť všetkých  
podnikateľských subjektov 
používať online registračné 
pokladnice

Od 1.4.2019 do 30.6.2019
obdobie prechodu do Online systému eKasa

pre všetkých podnikateľov

obdobie nasadenia upgrade balíčkov

OBDOBIE PRECHODU NA EKASU

marec apríl máj jún júl

Zabezpečte si včasné dodanie upgrade balíčka a novej eKasa pokladne  
spísaním objednávky a zložením zálohy. 

www.pokladna.sk/ekasa

Rollup 1000x2000 Ponúkame upgrade balíček .indd   1 13.02.19   17:15



CHUDNUTIE S INDIVIDUÁLNYM 
PRÍSTUPOM

Viete čo znamená chudnutie s individuálnym prístupom? My v Profidiet sme sa roz-
hodli, že sa zo sveta virtuálnych obchodov, poradní a komunikácie vrátime späť do 
sveta skutočného.

Práve preto sme pred necelým me-
siacom na Americkom námestí v  Brati-
slave pre vás otvorili Profidiet referenčné 
centrum chudnutia, kde vám pomôžeme 
s  redukciou váhy pod dohľadom nutrič-
ného poradcu. Náš odborník vám poradí, 
odmeria vás, bude vás počas chudnutia 
sprevádzať v  ťažkých momentoch, ale aj 
v úsmevných chvíľach. Je to vlastne taký 
priateľ na chudnutie. 

Aby ste vedeli, koho pod tajomným 
pomenovaním nutričný poradca ukrý-
vame, urobili sme rozhovor s našou nut-
ričnou poradkyňou Andreou:

Povedzte nám niečo zaujímavé 
o sebe? Čo máte rada? Čomu sa 
venujete vo svojom voľnom čase?

Veľmi milujem prírodu jej pokoj a harmóniu. 
Rada cestujem a  spoznávam iné kultúry. 
Momentálne vo voľnom čase píšem knihu.

Ako ste sa stali nutričnou poradkyňou? 

Napriek tomu, že som vyštudovala marke-
ting, už dlhší čas sa venujem psychológii 
a psychosomatike a to ma priviedlo aj k tej-
to oblasti.

Čo Vás na tejto téme zaujalo?

Obezita je nielen o  jedle, ale aj o prístupe 
k životu a o pohľade na život a o psychickej 
kondícii.

K zdraviu som sa dostala cez rodinného 
priateľa. Mal viacero diagnóz, pričom lekári 
chceli všetko riešiť radikálnymi chirurgickými 
zákrokmi alebo chémiou, čo sa mi veľmi prie-
čilo. Vtedy som intenzívne začala používať 
svoju intuíciu, ktorá mi pomohla tohto člove-
ka nasmerovať správnym smerom a pomôcť 
k  jeho uzdraveniu. Aj keď musím priznať, tá 
cesta bola dlhšia a  vyžadovala si veľkú tr-
pezlivosť. Momentálne je však zdravý a to aj 
bez zákrokov a chémie. Týmto nechcem úpl-
ne odsúdiť chémiu, aj ona pomôže na určitú 
dobu a je nutná najmä v akútnych prípadoch, 
no nie je vhodná na dlhodobé užívanie. 

Čo Vás na práci nutričného 
poradcu najviac baví?

Baví ma práca s ľuďmi a hlavne to, keď vidím 
ich radosť z výsledkov, najmä že sa im po-
darilo schudnúť a následne si zníženú váhu 
udržať. Ešte väčšiu radosť mám z toho, keď 

prídu aj po dlhšom čase a povedia mi, že 
ich nové nasmerovanie bolo správne.

Snažím sa im ukázať správnu cestu 
a namotivovať ich, aby na nej zostali aj po 
skončení redukčného programu. To je už 
samozrejme na ich slobodnom rozhodnu-
tí, či sú ochotní sa zmeniť alebo ostanú pri 
svojich starých programoch.

Čo je podľa Vás najdôležitejšou úlohou 
nutričného poradcu vo vzťahu ku 
klientovi v procese chudnutia?

Vedieť ho správne motivovať a  podržať 
v  ťažkých chvíľach, primárne pri prekoná-
vaní niektorých fáz.

Ale samozrejme pre zmenu sa musí každý 
človek rozhodnúť sám, inak to nemá zmy-
sel.

Ako ste našli Profidiet, a čím Vás 
tento diétny program oslovil?

Veľmi ma oslovil ľudský prístup pani maji-
teľky a  jej skutočný záujem pomôcť klien-

tom prostredníctvom nášho redukčného 
programu.

Aké sú z Vášho pohľadu najväčšie 
prínosy proteínovej diéty?

Je to jeden zo spôsobov či možností ako 
rozbehnúť vo svojom tele ozdravný proces.

Navyše, ak sa budú klienti aj naďa-
lej pridržiavať zdravého životného štýlu, 
poslúži im aj ako prevencia civilizačných 
ochorení, ktoré v  súčasnej dobe veľmi 
narastajú. Príkladmi najbežnejších problé-
mov a ochorení sú vysoký krvný tlak, dia-
betes, črevné ochorenia, poruchy imunity, 
alergie, ale aj rakovina.

Detailné informácie o proteínovej diéte náj-
dete na www.profidiet.net

Služby poskytované v Profidiet 
referenčnom centre:

� Konzultácia pred chudnutím
� Váženie na bioimpedančnej 

váhe InBody 370
� Vytvorenie jedálnička na mieru
� Nutričné poradenstvo
� Nastavenie redukčného programu
� Ochutnávka proteínových jedál 
� Možnosť kúpy proteínových 

jedál Profidiet

Ak Vás zaujalo chudnutie s individuál-
nym prístupom neváhajte a navštívte nás 
na Americkom námestí v Bratislave, alebo 
sa objednajte telefonicky na t.č. +421 917 
962 682, prípadne nám napíšte email na 
redukcnecentrum_ba@profidiet.sk. Veľ-
mi radi Vám vysvetlíme ako Profidiet pro-
teínová diéta funguje ako aj to, čo od nej 
očakávať. Odmeriame vás, nastavíme vám 
jedálniček a  pomôžeme vám zorientovať 
sa v  širokej ponuke proteínových jedál. 
Tešíme sa na vašu návštevu. Ak použijete 
kupón, ktorý nájdete pod týmto článkom 
dostanete navyše prvú konzultáciu s nut-
ričnou poradkyňou Andreou ZADARMO.

w w w . p r o f i d i e t . s k

Po predložení tohto kupónu získate prvú konzultáciu + komplexnú 
diagnostiku a analýzu tela prístrojom InBody 370S v Profidiet 
referenčnom centre na Americkom námestí v Bratislave ZADARMO.
Platnosť kupónu do 31.5.2019. w w w . p r o f i d i e t . s k
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Ponuku čokoládok ku káve s logom CARLA alebo vlastným logom si vyžiadajte
na carla@carla.sk alebo na tel. 0903  655  192.

Ďalšie informácie o výrobkoch nájdete na:

Výrobca: www.carlachocolate.com        Zastúpenie SR: www.carla.sk

ČESKÝ VÝROBCA ČOKOLÁDY
už od roku 1992už od roku 1992už od roku 1992už od roku 1992už od roku 1992už od roku 1992

CARLA spol. s r.o. je už od roku 1992 český 
výrobca čokolády z mestečka Dvůr Králové nad Labem 

v severných Čechách. Závod sa rozkladá na ploche 
viac ako 20 000 m2, kde pracuje 250 zamestnancov.

V našej čokoládovni produkujeme akohotové výrobky 
pre koncových zákazníkov, tak polotovary pre cukrárov, 

pekárov, zmrzlinárov a profesionálov v gastronómii. 
Ročne vyrobíme stovky ton čokolády a čokoládových 
výrobkov na ktoré používame len tie najkvalitnejšie 

suroviny z rôznych kútov sveta a dbáme pritom 
na vysokú akosť spracovania za použitia

tradičných postupov.
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Thermalpark Dunajská Streda
Thermalpark Dunajská Streda je jedno z najobľúbenejších a najnavštevovanejších 
rekreačných stredísk južného Slovenska. V krásnom prostredí v srdci Žitného Ostrova 
ponúka kvalitné služby a dokonalú relaxáciu pre všetky vekové kategórie.

Na ploche 18 hektárov sa momentálne 
nachádza 10 vnútorných a  vonkajších 
bazénov s  termálnou vodou s  teplotou 
od 26 ° C do 39 ° C, ktorá má priaznivé 
účinky hlavne pri problémoch s pohybo-
vým ústrojenstvom.

Návštevníkom túžiacich po osvie-
žení sú k dispozícii štyri vnútorné a šesť 
vonkajších bazénov. Počas hlavnej se-
zóny ponúka kúpalisko pre malé deti 
vyžitie v  detskom bazéne so zábav-
nou šmykľavkou a  pestrý animačný 
program. Väčší nadšenci adrenalínu 
a zábavy majú možnosť vyskúšať tobo-
ganovú vežu so siedmimi toboganmi.

Milovníci pohybu sú v hlavnej sezó-
ne očakávaní na športových ihriskách 
(plážový volejbal, minigolf, multifunkč-
né ihrisko, stolný tenis, vonkajší šach).

Masážne centrum so širokou po-
nukou masáží a  špeciálnych procedúr, 
saunový svet so štyrmi saunami (fínska, 
bio, infra a  parná), so soľnou kabínou, 
jacuzzi a  ochladzovacím bazénom za-
ručia návštevníkom bezkonkurenčný 
oddych a uvoľnenie.

Hotel Thermalpark ***

Hotel Thermalpark***, ktorý sa nachádza 
priamo v  areáli Thermalpark Dunajská 

Streda, bol navrhnutý s  cieľom poskyt-
núť maximálne pohodlie pre svojich 
návštevníkov. Poskytuje komfortné uby-
tovanie v  47 klimatizovaných, moder-
ne zariadených izbách s  kompletným 
sociálnym zariadeným, TV, minibarom 
a bezplatným Wi-Fi pripojením na inter-
net. Popri štandardných dvojlôžkových 
izbách ponúka hotel pohodlné rodinné 
izby, ktoré sa dajú medzi sebou prepojiť. 
Väčšina izieb ponúka krásny výhľad na 
bazénový svet a  jazero Thermalparku. 
Hotel poskytuje svojim návštevníkom 
oveľa viac ako len ubytovanie. Príjemný 
pocit aktívneho odpočinku, blahodarné 
účinky vody a  pestré relaxačné služby 

spojené s  aktívnym športom uspokoja 
potreby a  želania zákazníkov rôznych 
cieľových a vekových skupín. 

Hotel je svojou polohou a vybave-
ním vhodný aj na firemné akcie, ško-
lenia, semináre, kongresy ako aj ob-
chodné rokovania.

Vďaka spolupráci s regionálnym pre-
pravcom RegioJet sa do Thermalparku 
Dunajská Streda dostanete komfortne 
a rýchlo za výhodnú cenu s takzvaným 
kombinovaným lístkom ThermalPass. 

Pri ceste z bratislavskej Hlavnej sta-
nice budete v  Thermalparku Dunajská 
Streda rýchlejšie a lacnejšie ako autom. 
Cena lístka pre dospelého je dohro-
mady 10 €. ThermalPass pre seniorov 
od 62 rokov stojí 7,50 €, pre študentov 
a zdravotne postihnutých 9 €, pre deti 
od 6 do 15 rokov 7 € a pre deti od 3 do 
6 rokov 5 €. 

ThermalPass obsahuje spiatočné 
cestovné vlakom, prepravu autobusom 
z  vlakovej stanice priamo k  areálu kú-
paliska a naspäť a vstupné do Thermal-
parku. 

THERMALPARK DS
Gabčíkovská cesta 237/38

929 01 Dunajská Streda

Všeobecné informácie:
Tel.: +421 31 551 00 96

E-mail: info@thermalpark.sk
Web: www.thermalpark.sk

E-shop: shop.thermalpark.sk
Hotel:

Tel.: +421 31 552 40 91
E-mail: recepcia@thermalpark.sk

Web: hotel.thermalpark.sk

R E L A X



Pomoc a prevencia 
dostávajú zelenú...
Vlani sa počas Dňa narcisov vyzbieralo vyše milióna eur. Pomohol každý, kto si 
uvedomuje, že aktívne predchádzanie onkologickým ochoreniam je dôležité a že 
chorým treba pomôcť nielen v nemocniciach a liekmi, ale aj psychologickou podporou 
a nevyhnutnými sociálnymi službami. Vďaka nim sa pacienti dokážu úspešnejšie 
popasovať s ochorením. V tomto roku, 11. apríla 2019, organizuje Liga proti rakovine 
23. ročník tradičnej zbierky. Zo získaných prostriedkov bude tak, ako každý rok, 
realizovať počas celého roka množstvo projektov pre onkologických pacientov.

Súkromná slovenská rodinná biotechno-
logická spoločnosť NATURES má s  ťaž-
kými ochoreniami blízkych svoje skúse-
nosti. Nielen preto, ale aj preto, že ide 
o spoločensky zodpovednú firmu, chce 
byť nápomocná počas Dňa narcisov svo-
jou troškou pri získavaní prostriedkov na 
ďalšiu podporu boja proti rakovine. Vy-
mysleli si jednoduchý kľúč: V tomto roku 
- v 23. ročníku Dňa narcisov - darujú Lige 
proti rakovine 23% z  tržby svojho online 
predaja na www.natures.sk. V budúcom 
roku, ale ak v  každom ďalšom roku jej 
darujú vždy o  percento viac... Takto sa 
chcú podieľať na zbierke spolu so svoj-
imi zákazníkmi...

Spoločnosť Natures sa špecializu-
je na vývoj, výskum a  výrobu prírod-
ného polysacharidu, fungálneho be-
ta-1,3/1,6-D-glucanu a výrobkov s jeho 

obsahom. Je lídrom na trhu v Čes-
kej a Slovenskej Republike v spra-
covaní Hlivy ustricovitej a  vo výrobe 
beta glucanu. Navyše je jedna z  mála 
firiem, ktorej výrobky boli klinicky testo-
vané. Známe sú najmä jej výživové do-
plnky Beta glucan 240+, Beta glucan 
120 i Beta glucan 500, ktoré vyu-
žívajú aj onkologickí pacienti 
na podporu organizmu 
oslabeného chorobou, 
ale aj nevyhnutnými zá-
krokmi, ako je napríklad 
chemoterapia. Vo všet-
kých týchto výrobkoch 
sa nachádza vysokočistý 
beta glucan mikronizova-
ný, čo znamená, že jeho 
častice sú dostatočne malé, aby 
sa cez tenké črevo dostali do celého 
organizmu. 

: overená účinnosť a bezpečnosťx

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

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**
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: overená účinnosť a bezpečnosťx

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

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**
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Objednajte si svoj výrobok na 
adrese:

www.polarisdisk.sk
e-mail: info@polarisdisk.sk

tel.: 0944 77 26 99
tel.: +421 944 77 26 99

Cena: 39,99 €

POLARIS

„Je fascinujúce, aké ohromujúce výsledky 
dosiahli dr. Georges Lakhovski a Nikola Tes-
la pri použití vysokofrekvenčných oscilátorov 
a vortexov (vírivé pole) u veľkého počtu pa-
cientov s rôznymi zdravotnými problémami“, 
hovorí doktor Dino Tomić.

Obrázky 1, 2 a 3, získané v štyridsiatich ro-
koch 20. storočia, hovoria samy za seba. Na 
obrázku 3 si všimnite, že z tváre nielen zmi-
zol kožný defekt, ale zároveň zjemnili vrásky, 
pokožka sa vypla a vlasy sú dokonca hustejšie. 
Pacient bol teda vyliečený, ale zároveň vý-
znamne a viditeľne „omladol“. Keď bolo toto 
možné pred viac než polstoročím, čo ešte len 
dnes?

PRÁCE S VIBRAČNÝMI ZARIADENIAMI
MUDr. Dino Tomić a jeho kolegovia z ra-

dov lekárov a inžinierov sa pokúsili skonštru-
ovať prístroje a zariadenia, ktoré sa skôr použí-
vali: „V prvom rade sme z múzea Nikoly Tesly 
v Belehrade a z rôznych kútov sveta získali ori-
ginálne plány, všetko, čo bolo k dispozícii. Zá-
very, ku ktorým sme dospeli, boli fascinujúce. 
Niektoré problémy – ako bolesť pohybového 
aparátu (bolesti chrbtice, kĺbov) u pacientov, 
ktorí po dlhé roky trpeli bolesťami napriek 
všetkým tradičným liečebným procedúram – 
sme vyriešili za pomerne krátku dobu, stačilo 
len niekoľko ošetrení. Vynikajúcich výsled-
kov bolo dosiahnutých u rodov ďalších zdra-
votných problémov, napríklad hypotyreózy 
(Hashimoto), a mnohých ďalších chorôb. Zo 
všetkých metód na nás urobil najväčší dojem 
POLARIS disk. Ide o malé zariadenie, ktoré 
bez napájania dosahuje obdivuhodné účinky“.

Ako gynekológ dosiahol MUDr. Tomić v 
rámci klasickej medicíny rýchlu hranicu, za 

ktorou už nebol schopný pacientkám pomôcť. 
Rovnaký problém riešia aj lekári iných špecia-
lizácií. 

„To ma prinútilo hľadať nové spôsoby lieč-
by a začal som študovať kvantovú medicínu, 
akupunktúru, homeopatiu, reflexnú terapiu, 
energetické metódy, ako je prepájaní, reiki a 
niektoré z novších technológií vedomia“, ho-
vorí MUDr. Tomić. „Pracoval som s najmo-
dernejšími diagnostickými a terapeutickými 
prostriedkami, ale nič na mňa neurobilo taký 
dojem ako POLARIS. S ním sa každý človek 
stáva najmocnejším liečiteľom“.

Napríklad o štítnej žľaze sa vie, že je „diri-
gentom“ organizmu. Jej hypofunkcia (Hashi-
motovo choroba) oslabuje vitálne orgány, 
prejaví sa rad závažných, autoimunitných 
ochorení a dochádza k rýchlemu starnutiu or-
ganizmu. Liečba štítnej žľazy trvá len 5 až 10 
minút denne a výrazne zlepšenie sa objaví v 
pomerne krátkej dobe. 

„Svojím pacientkám som doporučil PO-
LARIS ako jednoduchú terapiu na vyliečenie 
banálnych vaginálnych infekcií, ale vážnych 
problémov. Polaris vrátil do normálu hormo-
nálnu nerovnováhu, dokonca revitalizoval 
vaječníky. Pomohol i pri častých infekciách 
močového mechúra alebo otravných hemoro-
idoch. Muži si ním podporili činnosť prostaty, 
zlepšili libido a tím i sexuálny život. Niektorí 
pacienti si POLARIS prikladali na tvár, aby 
im pomohol uvoľniť upchaté dutiny. Zozna-
mu skúseností je dlhý, ale možno povedať, 

že neexistuje žiadna časť organizmu, na kto-
rú POLARIS nepôsobí pozitívne,“ približuje 
svoje skúsenosti doktor Tomić. „Pri použití 
POLARIS disku sa bez výnimky dostaví v nie-
ktorej časti tela zvláštny pocit, ktorý sa prejaví 
ako zosilnenie bolesti, pálenie, napätie, tlak 
a pod. To naznačuje, že v tom mieste je po-
rucha a telo sa aktivovalo k samovyliečeniu. 
Tieto pocity budú každým dňom slabnúť. Až 
sa zdravotný problém vyrieši a organizmus sa 
zbaví toxínov, celkom zmizne,“ dodáva. 

Zariadenie POLARIS disk nevydáva žiad-
ne žiarenie, len viacnásobne zvyšuje prietok 
vitálnej energie (bioenergie) v tele. Náš orga-
nizmus má k dispozícii všetky mechanizmy 
samoliečby a všetky prírodné prostriedky, 
ktoré fungujú neobmedzene a nemožno sa 
nimi predávkovať. 

Nedávno sme sa rozhodli distribuovať za-
riadenie za veľmi prijateľnú cenu, aby bolo 
dostupné pre všetkých. POLARIS možno 
používať neobmedzene, jeho životnosť je 
neohraničená a nevyžaduje údržbu (ako na-
príklad kryštály). Môžu ho používať všetci 
členovia domácnosti, vrátane domácich maz-
náčikov. 

Už dávno bolo preukázané, že ľudské bytosti sú elektromagnetické povahy. 
Rôzne diagnostické postupy klasickej medicíny sú založené na meraní 
elektromagnetických parametrov (EKG, EEG, EMG, magnetická rezonancia 
atď.), to znamená na posúdenie stupňa fyzického zdravia alebo funkcie 
jednotlivých orgánov. Po stanovení diagnózy však nenasleduje vhodný spôsob 
liečby, ordinujú sa rôzne farmaká, ktorých účinnosť je diskutabilná a užívanie 
často prináša mnoho vedľajších účinkov. Je oprávnené prehlásiť niektoré 
choroby za nevyliečiteľné a pacienta odkázať na celoživotnú závislosť na 
drogách, keď vieme, že rovnaká choroba bola v minulosti s úspechom liečená?

Energia, ktorá omladzuje a lieči

Už viac než dvadsať rokov skúma rôzne 
liečebné metódy, ktoré nepatria do 
klasickej medicíny. Zaoberá sa kvantovou 
a biorezonačnou medicínou, homeopatií, 
akupunktúrou a energetickými tehnikami.

MUDr.
DINO TOMIĆ

gynekológ 
a pôrodník

POLARIS možno aplikovať 
Všetkých typoch bolesti, gynekologických 
a urologických problémoch, bolestiach 
chrbtice a kĺbov, obezite, narušenom 
libidu a potencii, sterilite, hemoroidoch, 
zápche a problémoch so stravou, pľúcnych 
a srdcových problémoch, problémami so 
štítnou žľazou, bolesťami hlavy, dutín, 
nespavosti a zlej nálade ... 
Kebyže ste položili na POLARIS pohár 
s vodou, za 30 minút získate najmocnejší 
liečivý nápoj. 
Navyše disk dokáže miestnosť, v ktorej 
sa nachádzate, očistiť od škodlivého 
elektromagnetického žiarenia, a dokonca 
od negatívnych energií iných ľudí.

Zdravie 
na darček

1 2 3



SHAZAM
Premiéra 4. 4. 2019

APRÍLOVÉ PREMIÉRY

V každom z nás sa ukrýva superhrdina a k jeho od-
haleniu postačí občas trochu mágie. V prípade Billyho 
Batsona (Asher Angel), stačí vykríknuť jedno slovo – 
SHAZAM! – a toto 14 ročné decko vychované ulicou sa 
zásluhou starého čarodejníka môže premeniť na do-
spelého superhrdinu Shazama (Zachary Levi).

V  dospeláckej verzii so superbožským telom no 
s  dušou dieťaťa sa Shazam púšťa do všetkého tak, 
ako by to robil každý tínedžer obdarený schopnos-
ťami: užíval by si ich! Dokáže lietať? Má röntgenové 
oči? Môže rukami vrhať blesky či vynechať test zo 
sociológie? Shazam sa rozhodne otestovať všetky 
svoje superschopnosti. No osvojiť si ich bude mu-
sieť veľmi rýchlo aby dokázal bojovať proti smrteľ-
ným silám zla, ovládaných Dr. Thaddeusom Sivanom 
(Mark Strong).

ZAMILOVANÁ GLÓRIA 
Premiéra 18. 4. 2019 

Gloria je rozvedená päťdesiatnička s už dospelými deťmi a nudným 
kancelárskym životom. Po večeroch sa však rada odviaže v klube na 
tanečnom parkete, kde raz stretáva Arnolda. Gloria sa doňho nečaka-
ne zamiluje a po rokoch opäť zažíva radosti i strasti nového ľúbostného 
vzťahu, ktorý ju ovplyvní viac, než je ochotná si priznať. Tento film si 
môžete vychutnať aj v exkluzívnej predpremiére už 16.4.2019 na La-
dies Movie Night v Cinema City Eurovea. Pre viac informácií klikajte 
na www.cinemacity.sk
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Šampón 1000 ml

14,90 €
Krém 250 ml

8,80 €
Maska 175 ml

7 €

PRODUKTY  GLAM
NA VYHLADENIE A LESK VLASOV

OBJEDNÁVKY ALEBO INFO 
od 8:00 - 14:00 hod (pondelok-piatok)  | Pevná linka:  35 6421236 , 035 6507120 | E-mail:  jana.caganova@fashionet.sk

Poštovne zdarma!

K TOMU ZDARMA OBDRŽÍTE 
100% čistý argánový olej  má veľmi dôležité účinné látky, 
je vhodný pre krehké a suché vlasy bez lesku. Vhodný aj 
na pleť zmierňuje vrásky a hydratuje pokožku [30 ml]

Produkty GLAM 
obsahujú účinné látky: 

luminofor, keratín, 
olej z moringy, 

zázvor, aloe

100% 
MADE IN ITALYMADE IN ITALY
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VYPERTE SI 
ORGANIZMUS

SAPONÍNOVÝ VÝŽIVOVÝ
DOPLNOK

w w w . r e p a r e x s h o p . s k
w w w . s a p o n i n y . s k  UNIKÁTNA KOMBINÁCIA MARHUĽOVÉHO 

PRÁŠKU A RESVERATROLU

TERMÁLNE KÚPALISKO KOMÁRNO
Siedmeho januára 1967 o tretej popoludní dostalo Komárno od prírody vzácny dar - liečivú termálnu 
vodu. Dvadsaťčlenná skupina gbelských vŕtačov objavila v hĺbke 1224 metrov 54 °C teplý prameň 
s výdatnosťou 17 litrov za sekundu. Termálne Kúpalisko v Komárne je vybudované na ploche 2,5 ha. 
Má dva aktívne termálne pramene s teplotou vody 45 °C a 30 °C. Tieto minerálne vody majú priaznivé 
účinky na kĺbové, reumatické a ženské choroby. Sú vhodné aj na rekreačné účely.

V letnej časti termálneho kúpaliska sa nachádza plavecký a výukový bazén typ CASTIGLIONE, 
neplavecký, detský a sedacie termálne bazény. V areáli sú plážové priestory, ihrisko na beach 
– volejbal, stoly na vonkajší stolný tenis a preliezky pre deti. S možnosťou celoročného využitia 
sa na termálnom kúpalisku nachádza sedací termálny bazén s mobilným prestrešením 
(relaxačno - oddychový) s atrakciami ako vzduchové lehátka, nerezový vodopád a intenzívna 
hydromasáž s prisávaním vzduchu.

Tel: +421 (0) 35/771 30 14
Vnútorná okružná 19, 945 01 Komárno

E-mail: info@thermalkn.skwww.thermalkn.sk



Kontakt a informácie:
Tel. č.: 052/4467 645

E-mail: recepcia@santk.sk
www.santk.sk

PONÚKAME:
• Ústavnú liečbu
• Kúpeľnú liečbu
• Relaxačné pobyty
• Rekondičné pobyty
• Spánkové laboratórium

• Pneumoftizeologickú ambulanciu
• Fyziatricko-rehabilitačnú ambulanciu
• Ambulanciu všeobecného lekára
• Imuno-alergologickú ambulanciu

Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o.
Odborný liečebný ústav a prírodné liečebné kúpele

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



Spoločnosť MOTO MIRO má na Slovensku 
históriu 27 rokov. Naša firma sa zaoberá predajom 
jazdených i nových motocyklov značky Aprilia, 
Piaggio, Kymco. Nájdete nás v Bánovciach nad 
Bebravou na adrese Partizánska cesta 1840/2A. 
Zaoberáme sa predajom aj výkupom použitých aj nových 
motocyklov, príslušenstva ako napr. rukavice, prilby, 
topánky, kombinézy, bundy, nohavice, kukly, ale aj kufre 
na motorky, filtre, oleje. Je možnosť kúpiť motocykel na 
lízing, ktorý vám vieme sprostredkovať priamo u nás 
vo firme, tak isto aj ponúknuť poistenie motocykla. 
Zaoberáme sa aj servisom. Toto všetko môžete nájsť 
pod jednou strechou.

MOTO MIRO
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E-mail:
servis@motomiro.org
obchod@motomiro.org

Tel.:
038/760 02 08
0905 659 082

Toyota Corolla: Kombinovaná spotreba: 3,8 – 6,0 l/100 km, emisie CO2: 100 – 139 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.

TO JE TOYOTA
Vajnorská 167, 831 04 Bratislava,

tel: 02/ 49 28 02 20.







 STRECHY NA KĽÚČ 
 STREŠNÉ KRYTINY 

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

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

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

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

REZANIE BETÓNU
AKCIOVÉ CENY!

0901 711 780

Výkup drahých koVoV 
a materiálu s obsahom drahých koVoV

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

Zlato  –  zlomkové,  zubné,  kontakty,  pozlátený  materiál

striebro  –  kontakty,  spájky,  Ag pasty

platina   –  termočlánky,  laboratórne  náradie,  plechy

paládium  –  kontakty

predaj: investičného zlata, 
investičného striebra, granulátu au, ag.

VÝKUP 
HODINIEK 
VŠETKÝCH 
ZNAČIEK
STAROMESTSKÁ 3
BRATISLAVA

0944 137683



Made in KOREA

Nová generácia vozidiel SsangYong prináša

 KVALITU

 BEZPEČNOSŤ

 PRÍŤAŽLIVÝ DIZAJN 

 SPOĽAHLIVOSŤ

 ZÁRUKA 5 ROKOV

DOHODNITE SI PREDVÁDZACIU JAZDU

Showroom: ZLATÉ MORAVCE, Továrenská 33 
Výstavné miesto: NITRA,Novozámocká 104

auto@autoextra.sk / 0918 500 510 , 0902 250 250
www.autoextra.sk / www.ssangyongauto.sk

TIVOLI KORANDO MUSSO

REXTON G4

Váš autorizovaný predajca značkyZ L A T É   M O R A V C E



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

Jarné          akcie

U325

U330 U299

rozmer: 302 x 236 cm
celokoža DENVER 
1,3 - 1,5 mm hrubá

1 580, €
12 elementov v akcii

celokoža DENVER 
1,3 - 1,5 mm hrubá

980, €
7 elementov v akcii

U118
rozmer: 308 x 220 cm
celokoža DENVER 
1,3 - 1,5 mm hrubá

1 740, €
luxusná látka 

1 188, €
12 elementov v akciiii

2 elementov v akcii

U239
rozmer: 344 x 216 cm
celokoža DENVER 
1,3 - 1,5 mm hrubá

2 390, €
luxusná látka 

1 570, €
12 elementov v akcii

U
celokoža DENVER 
1,3 - 1,5 mm hrubá

650, €
luxusná látka 

400, €
11 elementov v akcii


