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Kurzy pre začiatočníkov aj pokročilých (úrovne A1 - C2)

Široká ponuka jazykov a kurzov

Zápis na školský rok 2019/2020 začína dňa 30. mája o 17.00 
a bude pokračovať do 28.6. 2019.
Ceny kurzov za polrok pre školský rok 2019/20 
(september – január / február – jún)

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



Editoriál
Máj vnímame ako príjemný a  pozitívny mesiac nielen preto, 
že v prírode všetko kvitne, rozvíja sa, dáva nádej na peknú úro-
du i  lásku, ale aj pre také májové akcie ako je Deň matiek, sú-
stredenie sa na kultúru akciou Noc v múzeách a galériách a tiež 
odomýkanie letných turistických atraktivít, na ktoré je Slovensko 
mimoriadne bohaté. Tento rok však všetko toto zatienia Majstrov-
stvá sveta v hokeji, ktoré sa budú v máji odohrávať u nás doma 
v Košiciach a Bratislave. Celý život sa im podriaďuje. Cafe news 
nie je výnimkou. Pripravilo rozhovor o hokeji s populárnym Ľubo-
mírom Višňovským, ktorý sa musel rozlúčiť s hokejovou kariérou 
kvôli zdravotným problémom. Na otázku, ako dopadnú naši ho-
kejisti, odpovedal bez ružových okuliarov:  „Budem veriť, že pre-
kvapíme.“ Môžeme sa k nemu pridať a silne držať palce a tiež veriť, 
že aj organizačne a ako hostitelia zvládneme Majstrovstvá sveta 
v  hokeji ukážkovo. Záleží na každom z  nás, aký signál o  našich 
schopnostiach vyšleme do sveta. Zaujímavé a do istej mieri pre-
kvapujúce čítanie k dobrej káve v príjemnej kaviarni nám pripravila 
naša spolupracovníčka a cestovateľka Silvia Vaculíková. Tentokrát 
sa zúčastnila v Benine na festivale vúdú. Ide o prísne organizova-

nú akciu, na ktorú sa nedostanete ľahko a  aj fotografovať sa dá 
len s povolením pre novinára od kráľovnej. Slovo vúdú u domá-
cich znamená v preklade duch, ale aj náboženstvo. Pri oslave ide 
o to, ako si čo najlepšie nakloniť bohov. Robia to pre nás zvlášt-
nymi rituálmi, tancami, obradmi. Okrem rád z oblasti zdravšieho 
životného štýlu sa Cafe news snaží pomáhať svojim čitateľom aj 
pri zorientovaní sa v nových povinnostiach, ak podnikajú. Informu-
je o novej povinnosti zápisu údajov o konečnom užívateľovi výhod 
(KUV) do ORSR do konca roka 2019. Podarilo sa vám už túto povin-
nosť zrealizovať, alebo si ju odkladáte až na koniec roka? Ako sa už 
v úvode píše, májové Slovensko žije hokejom. Prvé dní sú pozna-
čené prípravami na zvládnutie celej akcie, vytvorenie kvalitných 
podmienok pre športovcov, ale i pre fanúšikov z celého Slovenska 
i zahraničia. Najväčším orieškom usporiadateľov je doprava hostí 
na štadióny a parkovanie. Mestá sa tiež snažia okrem hokeja uká-
zať hosťom krásy svojho mesta i najbližšieho okolia. Pre fanúšikov 
pripravili veľa zaujímavých výletov, napríklad Košičania im chcú 
ukázať  Spišský hrad a neobídu ani Tokaj. Milí čitatelia, iste sa aj vy 
zúčastnite na týchto výnimočných hokejových udalostiach. Poteší 
nás, ak nám o svojich postrehoch a skúsenostiach napíšete.

V á š  t í m  C A F E  N E W S

cafe news, ročník VI, číslo 05, 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: HC SLOVAN Bratislava. Vychádza mesačne, rozširované vlastnou 
distribúciou, nepredajné, vychádza 5. 5. 2019. Vydavateľ nezodpovedá za obsah inzerátov. 

I N Z E R C I A

po - pi 7:00 - 18:00,  so: 8:00 - 13:00
Otváracie hodiny:

Doprajte si pohodlné raňajky a olovrant
pred sledovaním zápasov v MS v hokeji

Pozývame Vás
na príjemné
posedenie

pri šálke kávy,
čaju a chutných

zákuskoch

0903 22 77 00



ĽUBOMÍR VIŠŇOVSKÝ
Trpíme akútnym nedostatkom kvalitných útočníkov
Patril medzi najrýchlejších a najproduk-
tívnejších obrancov akých Slovensko 
kedy malo. Získal tri medaily z majstrov-
stiev sveta – striebro v roku 2000, zlato 
v  roku 2002 a bronz v  roku 2003. V se-
zóne 2010/2011 sa dokonca stal so 68 
bodmi najproduktívnejším zadákom 
základnej časti NHL. Populárny “Višňa” 
sa napokon musel rozlúčiť s  hokejovou 
kariérou kvôli zdravotným problémom 
po sezóne 2015/2016 v drese bratislav-
ského Slovana.

1.  Na Slovensku máme 
Majstrovstvá sveta v hokeji. 
Ako dopadnú naši hokejisti?

„Ja veľmi nerád tipujem akékoľvek vý-
sledky, avšak podľa môjho názoru mô-
žeme iba prekvapiť. Proti top mužstvám 
budeme v úlohe outsiderov, ktorí iba so 
šťastím môžu zvíťaziť. Budem veriť, že 
prekvapíme.“

2.  Napriek tomu, že neradi 
tipujete – predsa len, 
kto bude podľa Vás 
majster sveta?

„Je tam päť – šesť muž-
stiev, ktoré budú favoritmi. 
Samozrejme, bude veľmi 
záležať na tom, ako sa 
tieto tímy zohrajú, 
akú budú mať 

formu a ako im sadne bratislavské, resp. 
košické klzisko. Myslím, že opäť sa bude 
rozhodovať medzi Kanadou, USA, Čes-
kom, Fínskom, Švédskom a Ruskom.“

3.  Reprezentanti do 
18 rokov zostúpili 
do nižšej kategórie. 
Obávate sa o budúcnosť 
slovenského hokeja?

„Samozrejme, že sa obávam. Veľmi dob-
re vieme, kde je náš problém, a  vie sa 
to už dávno. Napriek tomu sa nič ne-
spravilo pre to, aby reprezentanti do 18 
rokov nedopadli takto zle. Avšak musím 
podotknúť, že keď boli Majstrovstvá sve-
ta tejto vekovej kategórie na Slovensku 
v  roku 2017, na ktorých som sa osobne 
angažoval, tak podmienky pre našich 
mladých hráčov boli výborne nastave-
né. S trénerom Javorčíkom to fungovalo 
dokonalo, tréningové procesy boli na-
stavené na vysokej úrovni, takže vôbec 
nechápem, prečo sa v  tomto trende 
nepokračovalo. Okrem toho sme všetci 

práve túto generáciu hráčov – roč-
ník 2001 – považovali za pomerne 
silnú. Z tohto dôvodu považujem 
ich zostup do nižšej kategórie za 
nemilé prekvapenie, som z  toho 

veľmi smutný a  dúfam, že niekto za to 
ponesie zodpovednosť.“

4.  V minulosti malo 
Slovensko v NHL aj 30 
hráčov, dnes ich tam hrá 
sotva 10. Čo nás čaká 
v ďalších rokoch?

„Ich počet sa bude pravdepodobne ešte 
znižovať. Klobúk dole pred Zdenom Chá-
rom, akú formu si v jeho veku ešte stále 
drží. Avšak Marián Gáborík je dlhodobo 
zranený a Marián Hossa musel bohužiaľ 
skončiť. No a potom je tam veľká výkon-
nostná medzera, za ktorou nasleduje 
Sekera, Pánik a Tatar. Musíme si počkať, 
ako sa presadia nádejní mladí hráči – 
najmä Fehérváry a  Ružička. Avšak moc 
pozitívne to nevidím, pretože nám chýba 
správny systém. Nemáme dobre nasta-
venú hokejovú infraštruktúru a prestáva-
me stíhať svetovej špičke. V  súčasnosti 
je zázrakom, ak hráme vyrovnaný zápas 
napríklad so Švédskom alebo Kanadou, 
pretože tieto krajiny sú od nás, čo sa týka 
podmienok pre hokej, na míle vzdialené.“
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5.  Čo vravíte na obrancu 
Erika Černáka, ktorý sa 
celkom nádejne presadil 
v silnej Tampa Bay?

„Musím povedať, že mi pripomína Roba 
Švehlu, pretože je veľký, silný a  tvrdý. 
Taktiež je rozvážny s pukom a má dobrú 
strelu. Kiež by sme mali ďalších 5 takých-
to obrancov. V  súčasnosti totiž trpíme 
akútnym nedostatkom kvalitných útoč-
níkov. Máme v  NHL iba Tatara, Pánika 
a snáď Cehlárika, čiže nám v prvom rade 
chýba kvalita v útoku. Brankárov máme 
výborných a obrana je celkom v poriad-
ku. Vytratila sa kreativita útočníkov, ktorá 
sa dokonca už ani veľmi netrénuje. Ke-
dysi sme si povedali, že budeme hrať ka-
nadský štýl hokeja, avšak realita je taká, 
že sme zabudli učiť hráčov dávať góly 
a  nenaučili sme ich ani hrať normálny 
hokej.“

6.  Čomu sa po ukončení 
kariéry venujete?

„Venujem sa môjmu projektu v  Rači. 
Onedlho by sa už mala začať aréna sta-
vať, avšak treba ešte vyriešiť zopár prob-
lémov s podzemnou vodou a podobne. 
Vyžiada si to značné investície, ale verím, 
že to zvládneme.“

7.  Aktívny hokej Vám 
nechýba?

„Chýba, ale zdravie ma nepustí. Bohužiaľ, 
ak by existoval nejaký čarovný prsteň, kto-
rý by som otočil a vrátilo by ma to do veku 
20 rokov, ihneď by som to urobil a naskočil 
by som naspäť do zápasového kolotoča. 
Neváhal by som ani sekundu. Hokej bol 
moje všetko, moja vášeň, miloval som ho 
od malička. Ale žiaľ, musel som skončiť.“

8.  Čomu pripisujete hráčsku 
dlhovekosť Jaromíra Jágra, 
alebo už spomínaného 
Zdena Cháru?

„Slúži im zdravie. Napríklad konkrétne 
ja som mal veľmi veľa zranení, inkasoval 
som mnoho tvrdých hitov, ktoré mi uško-
dili. Na rozdiel od nich som totiž menšie-
ho vzrastu. Nejde ani tak o to, aby si hráč 
udržal formu, skôr ide o  to, aby zdravie 
dovolilo hráčovi hrať hokej na najvyššej 
úrovni takú dlhú dobu. Mne to bohužiaľ 
moje telo už viac neumožnilo.“

9.  Aký je Váš najkrajší 
moment kariéry, 
a naopak, najhorší?

„Najkrajšie momenty mojej kariéry boli 3 
medaily, ktoré som vyhral s reprezentá-
ciou, obzvlášť samozrejme tá zlatá. Naj-
horším momentom kariéry bol boj o zá-
chranu v  elitnej kategórii Majstrovstiev 
sveta so Slovinskom, kedy mi nebolo 
všetko jedno. Druhým zlým momentom 
bola prehra o bronz na Olympiáde proti 
Fínsku, kedy sme si tento zápas praktic-
ky sami prehrali 10 minút pred koncom.“

10.  Keby sa dal vrátiť 
čas, ktoré zo 
svojich rozhodnutí 
by ste zmenili?

„Čo sa týka kariéry, nič neľutujem, ani 
žiadne svoje rozhodnutia by som nejak 
radikálne nemenil. Snáď iba niečo – ak 
by som bol dnes mladý, niektoré hádky 
s trénermi by som si viac rozmyslel.“

11.  Ako vidíte budúcnosť 
Slovana Bratislava?

„Pre hráčov aj divákov je určite KHL 
atraktívna súťaž. Ak budú na to financie, 
tak som ich fanúšikom. Presne tak tomu 
bolo v prvých sezónach, kedy za Slovan 
hralo mnoho kvalitných slovenských 
hráčov a bol základňou pre reprezentá-
ciu. Vtedy malo význam, aby hral Slovan 
v KHL. Ale dnes už peniaze na KHL nie 
sú, za Slovan hrá mnoho hráčov, kto-
rých v  Európe nikto nechce a  potom 

sa počas sezóny vyhadzujú. Fanúšikov 
táto sezóna ku koncu už nebavila, lebo 
bol Slovan suverénne posledný. Neho-
voriac o tom, že hráčom stále meškajú 
výplaty. Takýmto štýlom sa pochopiteľ-
ne fungovať nedá, a tak by bolo možno 
lepšie, ak by sa Slovan vrátil do našej 
extraligy. Úroveň našej ligy by sa tým 
pádom pozdvihla, nakoľko na Slovan 
vždy chodilo mnoho divákov. Netvrdím, 
že by to bolo dobré aj pre samotný Slo-
van, avšak pre extraligu by to bolo určite 
pozitívne.“

A u t o r :  M a r t i n  M i n á r i k 
Z d r o j  f o t o :  R V S  M E D I A

ZA SVOJ NAJVÄČŠÍ 
ÚSPECH POVAŽUJEM:

Majster sveta z roku 2002.

NAJVÄČŠIA ZÁĽUBA:

Motokáry, autá a cyklistika.

PRI ČOM SI NAJLEPŠIE 
ODDÝCHNEM:

Relax v prírode alebo na 
dovolenke so svojou rodinou.

MIESTO NA SLOVENSKU, 
KTORÉ MÁM RÁD:

Vysoké Tatry.

MIESTO VO SVETE, 
KTORÉ MÁM RÁD:

Kalifornia.

OBĽÚBENÝ PREDMET/
VEC/TALIZMAN:

Jedna konkrétna fotka mojej rodiny, 
ktorú mám uloženú v telefóne.

OBĽÚBENÉ JEDLO:

Francúzske zemiaky.

OBĽÚBENÁ FARBA:

Červená.

DOMÁCE ZVIERATKO:

Pes.

ČO NERÁD ROBÍM:

To, do čoho ma niekto núti.

NEVIEM ODPUSTIŤ:

Podlé klamstvo.

FANÚŠIKOVSKÝ SET 3V1 
K MS2019 NA SLOVENSKU

6,99 EUR 
vrátane poštovného

Kúpite na

cafe newsR O Z H O V O R 5



TIP NA VÝLET: MNÍCHOV – RAJ PRE 
FANÚŠIKOV FUTBALU A JEDLA

Bavorská metropola je známa skvelým 
futbalom aj kulinárskymi lahôdkami. 
Ukrýva však niekoľko architektonických 
skvostov a uspokojí aj náročnejšieho náv-
števníka.

Atmosféra veľkomesta, no stále 
množstvo útulných uličiek. To je Mní-
chov, centrum architektúry, bankovníc-
tva a turizmu v Nemecku. Najslávnejšou 
budovou mesta je Frauenkirche, známa 
ako Mníchovská katedrála. Ak chcete 
mať dokonalú fotku a celú metropolu ako 
na dlani, prvá zastávka je jasná. Umelecké 
prvky tejto stavby rozhodne stoja za náv-
števu.

Vysmädli ste? Málokde by ste našli 
viac pivných záhrad ako práve v  centre 
bavorskej pýchy. V  Mníchove ich vzniklo 
vyše 180 a pivo si môžete vychutnať po-
kojne aj na verejnosti. Záhrady dokážu 

pohostiť až 180-tisíc smädných turistov. 
Odporúčame navštíviť najmä tie v  okolí 
známeho námestia Marienplatz. To okrem 
reštaurácií a  okulahodiacich radníc sym-
bolizuje typickú mníchovskú atmosféru, 
ktorú sa oplatí zažiť.

Ak potrebujete niečo pod zub, po-
vinnou jazdou v  Mníchove sú praclíky. 
Nejde o predjedlo, veď sú veľké ako ruka. 
V kombinácii s bielou klobásou sa dosýta 
najete a  môžete sa tešiť na dezert. Jabl-
kové štrúdle nájdete na každom kroku 
a obrovské buchty s vanilkovou omáčkou 
uspokoja nejedného maškrtníka. 

Mníchov, to je aj futbal. Každý druhý 
rok hostí najprestížnejší turnaj leta Audi 
Cup v  Allianz Aréne. V  roku 2017 sa ho 
zúčastnil Liverpool, Atlético Madrid, Ne-
apol a domáci Bayern. Je to veľká oslava 
futbalu, klienti najskúsenejšej športo-
vej CK na Slovensku tento turnaj milujú, 
o  čom svedčí viac ako 3-tisíc účastníkov 
na Audi Cupe 2017. V rámci víkendového 
zájazdu si vychutnáte svetový futbal na-

živo, ochutnáte miestnu kuchyňu, uvidíte 
čarovné centrum Mníchova a  to všetko 
v slnečnom letnom období. 

Skvelou správou pre fanúšikov a ces-
tovateľov je, že Audi Cup 2019 je dostupný 
už od 55 eur. Navyše deti, študenti aj sku-
piny si môžu uplatniť zľavu a zažiť skve-
lý letný výlet. Tak už viete, kam idete 
v lete?



INTERVALOVÝ TRÉNING

Intervalový tréning predstavuje formu tréningu, pri ktorom spájame dva a viac cvikov 
(stanovíšť) za sebou, do cyklov, alebo meníme intenzitu zvolenej pohybovej aktivity ako 
napr. beh (striedanie rýchlych a pomalých úsekov – intervalov), plávanie, jazda na bicykli, 
korčuliach a podobne.

Pracovnou jednotkou je časový interval, 
v  rámci ktorého sa snažíme pri dodržaní 
správnej techniky vykonať maximálny po-
čet opakovaní daného cviku s následným 
odpočinkovým intervalom, napr. 40sek. 
záťaž/20sek. odpočinok. Po absolvovaní 
cyklu nasleduje dlhšia pauza, povedzme 
1 – 2 min. a cyklus následne opakujeme.

Pri zostavovaní takejto tréningo-
vej sekvencie by sme sa mali zamerať 
hlavne na komplexné cviky, pri ktorých 
zapájame veľké svalové partie, resp. 
viac svalových partií a  ich variácie, za-
bezpečiť pestrosť a zabrániť tomu, aby 
sme zbytočne nepreťažovali niektoré 
svalové skupiny (napr. vzpriamovače 
chrbta). 

Príklady cvikov do zostavy:

 � Drepy a ich variácie napr. 
s následným zdvihom bremena 
nad hlavu, tzv. thrusters

 � Kľuky vo vzpore ležmo a ich variácie
 � Tzv. „austrálske zhyby“

 � Tzv. „angličáky alebo burpees“, 
„mountaiclimber“

 � Výpady a ich variácie 
 � Výskoky na „plyobox“
 � Sedy-ľahy, „sklapovačky“
 � Preskoky cez švihadlo
 � Jednoduché boxerské techniky
 � Mŕtvy ťah a jeho variácie
 � Kettlebel swing
 � Švih s lodným lanom, tzv. 

„battle rope snakes“

Ako stanovište je možné zaradiť aj 
vysoko intenzívny interval na kardio tre-
nažéroch (bežiaci pás, stacionárny bi-
cykel, veslica, stepper, airbike) alebo 
krátke šprintérske úseky, člnkový beh či 
prekážkovú dráhu. Súčasťou cyklu môžu 
byť aj statické polohy ako napríklad tzv. 
„plank“.

Obrovskou výhodou tohto typu tré-
ningu je to, že nevyžaduje špeciálne 
vybavenie. V  podstate si vieme vystačiť 
aj s  vlastnou hmotnosťou. Bonusom je 
aj jeho priestorová nenáročnosť. Výber 
cvikov je takmer neobmedzený, pričom 
precvičíte celé telo. Už 15 – 20 minút 
takejto vysoko intenzívnej aktivity má 
porovnateľný efekt so 60 minútovým 
behom. 

Intervalový tréning poskytuje 
množstvo zaujímavých výhod:

 � V pomerne krátkom čase dokážete 
spáliť veľké množstvo kalórií

 � Naštartuje a zrýchli váš 
metabolizmus – je veľmi efektívny 
pri redukcii telesnej hmotnosti

 � Posilňuje srdce a zlepšuje celkové 
kardiovaskulárne zdravie 

 � Pomáha zvýšiť aeróbnu 
kapacitu, celkovú výkonnosť 
a fyzickú odolnosť

Okrem toho je zábavný 😊. Pokiaľ 
ste prišli intervalovému tréningu na chuť, 
príďte si ho k nám vyskúšať. Je možné, že 
sa stanete na ňom pozitívne závislí. 

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

VÁŠ „BOOSTER“ INTENZITY
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BENIN – FESTIVAL VÚDÚ
Celý vúdú festival je prísne organizovaná akcia. Blížime sa k oslavám a ja 
automaticky vyťahujem fotoaparát. Vtedy ku mne pristúpi statný muž. „Máš 
povolenie fotiť? Kde máš povolenie?“ pýta sa ma dôrazne, ale slušne. Snažím 
sa mu vysvetliť, že neviem o čom hovorí. „Poď so mnou,“ dostávam príkaz.

S malou dušičkou nasledujem muža do 
malej uličky a  následne do hlineného 
domu, kde mi káže zastať. „Turistom je 
dovolené fotiť, ak sú predtým uvedení 

pred kráľovnú v jej paláci,“ vysvetľuje mi. 
O  chvíľu sa vracia a  usádza ma na sto-
ličku v  poloprázdnej, málo osvetlenej 
miestnosti. Stoličky sú postavené vedľa 
seba a po ľavej strane je malé pódium. 
Pobiehajú tu miestni ľudia, až nakoniec 
vychádza jedna pani, pozrie na mňa 
jedným okom a  podáva môjmu „body-
gardovi“ novinársku visačku. Ten si odo 
mňa vypýta poplatok a vysvetľuje: „Osla-
va už začala. Nezostal čas na pohovor 
s  kráľovnou.“  Za normálnych okolností 
sa kráľovná pýta návštevníkov odkiaľ pri-
chádzajú, kvôli čomu prišli, a ak schváli 
ich prítomnosť na slávnosti, dostanú no-
vinárske preukazy so šnúrkou. Môžu za 
mierny poplatok fotiť a mať privilegova-
né miesta na slávnosti. 

Slovo vúdú pochádza z jazyka Gbe, 
ktorý používajú kmene Fon a  Ewe, zo 
slova vodoun. V  preklade znamená 
duch, ale aj náboženstvo. Večer pred 
veľkou slávnosťou sa koná demonštrá-
cia sily vúdú na námestí pod posvätným 

stromom – baobabom. Tu sa odohráva 
menšia slávnosť pred zrakom miestne-
ho kráľa, jeho rodiny a ostatných obyva-
teľov mesta. Farebné slamené figuríny 
v  tvare kužeľa predstavujúce bohov sa 
krútia a nekontrolovateľne pohybujú po 
námestí za zvuku bubnov, pod vedením 
píšťalky kňaza a  jeho pokynov. Keď sa 
maska vo farbách žltej, zelenej, cez ru-
žovú až tyrkysovú vymyká správnemu 
smeru, usmernia ju pomocníci kňaza. 
Obyčajný človek sa nikdy nesmie do-
tknúť božstva. 

Keď božstvo v maske zastane, začne 
sa triasť, a  vzápätí za zvuku silnejúcich 
bubnov sa vzoprie a vyvrhne spod figurí-
ny škrečka, zajaca, potkana alebo sošku. 
To všetko za nehraného jasotu obecen-
stva. Ľudia sa bežia k božstvu v maske 
presvedčiť, že sa pod kužeľovitou 
maskou neskrýva človek, ale hýbe ňou 
boh. Tento rituál končí odchodom kráľa 
a jeho rodiny. Zúčastnený dav domácich 
živo gestikuluje, pokrikuje a  svojským 
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spôsobom prežíva celú slávnosť. Časť 
obecenstva sedí na umelohmotných 
stoličkách, ostatní stoja a  tlačia sa za 
nimi, aby videli celú parádu. 

Fotenie pri slabnúcom večernom 
svetle a  nesmiernom prachu je prob-
lematické, ale atmosféra je fantastická 
a  neopakovateľná. Môj osobný strážca 
vyháňa dvoch miestnych obyvateľov 
zo stoličiek a  usádza mňa – bielu cu-
dzinku. Nikto neprotestuje. Miestne, asi 
päťročné dievčatko s  pestrofarebnými 
korálikmi vo vlasoch, zrejme unavené 
z osláv, si ku mne čupne a zaspáva mi 
na kolene. Aj to vidí strážca. Urobí nie-
koľko pokynov a dieťa odnesú. Priznám 
sa, že neviem, čo môžem fotiť a  kam 
až môžem vstúpiť, aby som neporušila 
miestne tabu. Strážca kričí a  ukazuje, 
a doslova ma uháňa fotiť z každej strany. 
Už sa mi ani nechce, ale slušnosť káže, 
že musím. Ako mu vysvetlím, že sú tu 
príšerné podmienky pre fotenie? Málo 
svetla, veľa prachu, tridsaťpäť stupňov, 
neuveriteľne rýchle pohyby mužov 
a žien v náladičke, posilnených alkoho-
lom. Ženy sa tu určite nemusia pudro-
vať, prach mení všetky farby na sivé. 

Najzaujímavejšou časťou osláv vúdú, 
určenou len pre domácich a nie pre tu-
ristov, sú miestne večerné rituály. Pred-
stavitelia mestskej časti na jednej strane 
cesty uzavrú ulicu bielou čiarou, nasy-
paním bieleho prachu na hlinenú zem, 
za ktorú nikto nesmie. Na opačnej strane 
sú hudobníci – väčšinou bubeníci so svo-
jimi nástrojmi. Po pozdĺžnej strane ulice 
sedí náčelník so svojou rodinou a oproti 
nim je vyhradených niekoľko stoličiek 
pre čestných hostí. V strede pred náčel-

níkom je položený fetiš vúdú v podobe 
drevenej sošky. K nemu sa chodia priho-
várať „juju“ (džu-džu) a obdarovávajú ho 
cigaretami, džinom a lístočkami so žela-
niami napichovanými na trojzubec. Kňaz 
pokrikmi povzbudzuje fetiš za silnej po-
moci bubnov, aby preukázal svoju moc 
a  dostal do tranzu niektorého z  členov 
komunity. Bubnovanie sa zrýchľuje, až 
sa niekto z miestnych obyvateľov dosta-
ne do tranzu a začne sa metať na zemi. 
Vtedy k  nemu pribiehajú pomocníci 
a poprášia ho bielym prachom na znak 
komunikácie s  bohom. Tento popráše-
ný človek – médium ďalej spolupracuje 
tak, že tancuje za zvuku bubnov a  rea-
guje na píšťalku kňazov. Tým fetiš do-
kazuje svoju silu. Medzitým sa vyvolení 
občania posilňujú džinom. Čím je silnejší 
vúdú fetiš, tým viac prítomných upadne 
do tranzu. Veľkou zaujímavosťou je, že 
sa do tranzu dostáva aj zhruba dvanásť-
ročný chlapec. 

Skončenie osláv pripadá na dvad-
siatu druhú hodinu na vopred určenom 
mieste, kde kňazi „juju“ komunikujú 
s bohmi, odháňajú zlých duchov a pri-
volávajú dobré sily na ochranu celého 
mesta. Prístup sem majú len zasvätení. 
Ani mne sa sem nepodarilo dostať. Do-
zvedám sa to od mladého muža, ktorý 
sem chodí každoročne zo susedného 
Toga. Doznievajúcimi zvukmi bubnov 
a stíchnutím ruchu si uvedomím, že je 
už skoro tma. Unavení, vyčerpaní, spot-
ení, ale aj spokojní návštevníci festiva-
lu, domáci aj turisti spolu posedávajú 
pred miestnymi krčmami, odpočívajú 
pri  rozhovore a  dopĺňajú vypotené 
tekutiny. Zahraničné televízne spoloč-
nosti balia kamery, a  ja mám pred se-
bou ešte cestu do hlavného mesta plnú 
výmoľov...

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

Týždeň v Tureckej Alanyi aj s letenkou

www.daka.sk

Cestovná kancelária DAKA    

Telefón:
02/44 555 000

Letecký zájazd do Londýna

5-dňový yájazd do Paríža Budapešť s návštevou Tropicaria Oceanaria

899,00 €
579,00 €

669,00 €
399,00 €

265,00 €
159,00 €

35,00 €
18,50 €

-35% -40%

-40% -47%

cafe news 9C E S T O V A N I E



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
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Majitelia firiem, splnili ste si už 
zákonnú povinnosť zápisu konečného 
užívateľa výhod do ORSR?

Vyriešte zápis KUV do ORSR lacnejšie vďaka 
Použite 10 € zľavový kód „CAFENEWS” pri objednávke na www.kuv-registracia.sk

Koho sa týka povinnosť zapísať 
konečných uživateľov výhod (KUV)?

Táto povinnosť sa týka VŠETKÝCH spoločností (s.r.o., 
a.s., k.s., v.o.s, družstiev), ktoré vznikli pred 1.11.2018. 
Pri nesplnení tejto povinnosti do 31.12.2019 hrozí 
pokuta 3 310 €.

Kto je konečný užívateľ výhod (KUV)?

Konečný užívateľ výhod je každá fyzická osoba, 
ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú 

osobu. Väčšinou ide o majiteľov spoločnosti.

Prečo bola povinnosť zapísať KUV do 
ORSR ustanovená zákonnom?

Je to výsledok legislatívnej 
snahy o  predchádzanie 
prania špinavých peňazí. 

Vďaka tomu budú or-
gány vedieť, kto reálne 
profituje zo spoločnosti 
a odhalí sa tak využíva-
nie tzv. „bielych koní“.

Čo máme ako 
firma spraviť, 
aby sme si túto 
povinnosť splnili?

Obráťte sa na nás 
a my to za Vás vyrieši-
me. Ponúkame službu 

zápisu KUV do ORSR. 
Všetko vybavíte poho-
dlne a  rýchlo online na 

našej webstránke www.
kuv-registracia.sk.

Stačí vyplniť objednávkový for-
mulár a o všetko ostatné sa po-
staráme.

Aká je cena za zápis?

Vďaka zľavovému kódu 10 € od Cafe 
News je cena pre Vás 49 € s DPH. Kód 
„CAFENEWS“ je potrebné zadať pri ob-
jednávke na webstránke www.kuv-regis-
tracia.sk

Je súčasťou ceny aj interná 
smernica na evidenciu 
konečných užívateľov výhod?

Áno, samozrejme. Viesť a priebežne ak-
tualizovať údaje o konečnom užívateľovi 
výhod je zo zákona povinné. Na splnenie 
tejto povinnosti máme pre Vás priprave-
nú internú smernicu, ktorú od nás obdr-
žíte kompletne vyplnenú.

Prečo spraviť zápis 
KUV už teraz?

Odporúča sa nenechávať zápis na po-
slednú chvíľu kvôli pravdepodobnej vy-
ťaženosti súdov a spoločností, ktoré túto 
službu poskytujú. Využite tiež aktuálne 
výhodnú cenu a dajte túto povinnosť čím 
skôr do zložky „VYRIEŠENÉ“.

BEZPLATNÁ 
KONZULTÁCIA
Nie ste si istý, či sa Vás týka povinnosť 
zápisu konečného užívateľa výhod? 
Máte otázku ohľadom konečného užíva-
teľa výhod?

KONTAKTUJTE NÁS! S  radosťou Vám 
poradíme na telefónnom čísle +421 903 
276 531 alebo emailom info@kuv-regis-
tracia.sk
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ZÁCHRANNÝ BALÍČEK
NA LETNEJ DOVOLENKE
Mentálne sa na oddych počas letnej dovolenky nastavíme, 
ale náš organizmus môže reagovať po svojom. Na cestu, 
zmenu denného režimu, miesta, klímy, či iné aktivity, ako 
sú plávanie v mori, horské túry alebo pobyt v prehriatych 
historických mestách, môže náš organizmus reagovať 
zvýšenou teplotou, únavou, bolesťami. Aby nám radosť, 
pohodu a dovolenkový relax nič nenarušilo, treba sa na 
dovolenku pripraviť a myslieť i na možné zdravotné nástrahy...

Opaľovacie krémy s  ochrannými faktor-
mi UVA a UVB, kvalitné slnečné okulia-
re s  UV filtrom, repelent a  balená pitná 
voda patrí k základnej výbave, ktorú by 
sme mali mať vždy so sebou aj na výle-
toch, na pláži i v horách. Skúsení cesto-
vatelia nosia so sebou okrem cestovné-
ho poistenia aj kartičku so základnými 
údajmi o svojom zdraví. Obsahuje krvnú 
skupinu, alergiu a  chronické ochorenie, 
na ktoré sa liečia, názvy užívaných liekov. 
Verte, že ju v  kritickej situácii oceníte. 
Okrem toho by v  dovolenkovej batoži-
ne nemal chýbať pohotovostný balíček 
letného cestovania, vybavený podľa in-
dividuálnych potrieb všetkých členov 
rodiny a  podľa toho, do ktorej krajiny 
cestujeme. Mal by obsahovať aj všetky 

lieky, ktoré členovia rodiny užívajú, ale aj 
lieky na prvú pomoc pri bolesti, teplote, 
proti hnačke či zápche, na tráviace ťaž-
kostí, na úpal a spáleniny, proti plesniam, 
uštipnutiu bodavým hmyzom a proti va-
ginálnej mykóze u žien. 

Prvá pomoc na štípance 
a drobné poranenia

Ochrana pred bodavým hmyzom je 
základom dovolenkovej pohody, naj-
mä ak cestujeme alebo kempujeme 
v prírode s deťmi. Pre dovolenkujúcich 
cyklistov obzvlášť. Ani repelentom sa 
nedá stopercentne ochrániť. Ak sme 
sa neubránili hmyzu, je dobre mať pri 
sebe prípravok, napríklad gél Beta 

glucan, ktorý napadnutú pokožku prí-
jemne schladí, utlmí bolesť a urýchľuje 
regeneráciu pokožky. V  prípade aler-
gií je vhodné mať poruke aj gél s  ob-
sahom antihistaminík. Keďže si najmä 
deti zvyknú štípance škriabať, môžu si 
do ranky zaniesť infekciu. Tomu sa dá 
vyhnúť, napr. prekrytím štípancov ná-
plasťami. Gél s beta glucanom výborne 
pomáha aj pri menších poraneniach, 
poškriabaniach a popáleninách.

Prevencia sa oplatí

Mnohé ženy dlhodobo bojujú s  ne-
príjemným zápalom – vaginálnou 
mykózou, len čo vstúpia do vody. Kvôli 
tomu sa vyhýbajú letným kúpaliskám, 
jazerám a dokonca i hotelovým či well-
nessovým bazénom. Ak sa pravidelne 
objavujú spomínané gynekologické 
problémy je vhodné stimulovať imu-
nitný systém aj „zvnútra“. Najúčinnejšie 
doteraz známe prostriedky na podporu 
imunity sa ukazujú prírodné polysacha-
ridy – beta glucany a z nich najmä vy-
sokočistý beta glucan (viac ako 90 %), 
získavaný z hlivy ustricovej. Ženy, ktoré 
sa obávajú gynekologických problé-
mov po pobyte vo vode, ho môžu uží-
vať pred letnou sezónou aj preventívne, 
ale ak už ochorenie prepuklo, treba si 
dávkovanie dočasne zvýšiť. Dostupné 
sú aj vaginálne čapíky s obsahom beta 
glucanu a  kyseliny hyalurónovej, ktorá 
zároveň pomáha hojiť prípadné drobné 
poranenia vaginálnych tkanív, v ktorých 
sa infekcie často usádzajú a  tak môže 
pôsobiť aj preventívne.

www.natures.sk

: pomoc a ochrana počas letných dní

femiglucan  vaginálne čapíky

• podpora regenerácie vaginálnej 
mikroflóry a tkanív

• pomáha redukovať podráždenie, 
diskomfort a suchosť

• obsahuje vysokočistý beta glucan 
a kyselinu hyalurónovú

• optimálne kombinovať s užívaním 
kapsúl ßeta glucan 240+

ßeta glucan Gel
• najvyšší obsah beta 

glucanu na trhu (2%)
• podporuje hojenie 

drobných rán, štípancov, 
popálenín a podráždenej 
kože

• rýchla úľava od bolesti
• neparfémovaný, 

dermatologicky 
testovaný

Výrobca: Natures s.r.o., A. Sládkoviča 33, 91701 Trnava, natures@natures.sk, tel: 033/5501673. 
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Kozmetický salón 
Dea Beauty

 � Použitie kyseliny hyalurónovej
 � Botox
 � Mezoterapia
 � Chemický peeling
 � Manikúra/Pedikúra
 � Permanentný makeup
 � Predlžovanie mihalníc

Bratislava - Matejkova 11, + 421 915 515 967

DEA_BEAUTY

VÝKUP HODINIEK 
VŠETKÝCH 
ZNAČIEK
STAROMESTSKÁ 3
BRATISLAVA

0944 137683

www.natures.sk

: pomoc a ochrana počas letných dní

femiglucan  vaginálne čapíky

• podpora regenerácie vaginálnej 
mikroflóry a tkanív

• pomáha redukovať podráždenie, 
diskomfort a suchosť

• obsahuje vysokočistý beta glucan 
a kyselinu hyalurónovú

• optimálne kombinovať s užívaním 
kapsúl ßeta glucan 240+

ßeta glucan Gel
• najvyšší obsah beta 

glucanu na trhu (2%)
• podporuje hojenie 

drobných rán, štípancov, 
popálenín a podráždenej 
kože

• rýchla úľava od bolesti
• neparfémovaný, 

dermatologicky 
testovaný

Výrobca: Natures s.r.o., A. Sládkoviča 33, 91701 Trnava, natures@natures.sk, tel: 033/5501673. 
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VÝROBA:
•  oceľových konštrukcií 

a zámočníckych výrobkov
•  kovových brán a zábradlí

951 04 MALÝ LAPÁŠ 74
MOBIL: +421 (0) 905 439 374

INFO@BENFI.SK

 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!

Dáme do prenájmu novu zubnú ambulanciu 
v Bratislave na Kramároch  0905662407

DENTÁLNE CENTRUM 
Z U B N Á  A M B U L A N C I A

ZUBNÁ AMBULANCIA 
NA KRAMÁROCH, STROMOVÁ 16 
PRÍJIMA NOVÝCH PACIENTOV

0ŠETRÍME KAŽDÉHO 
0905 662 407

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



APRÍLOVÉ PREMIÉRY
JOHN WICK 3: PARABELLUM
Premiéra 16 máj 2019

KAŽDÁ AKCIA VYVOLÁVA REAKCIU

V tretej  časti tejto adrenalínovej akčnej série má super zabijak John 
Wick (Keanu Reeves) k smrti tak blízko, ako nikdy predtým. Na jeho 
hlavu bola vypísaná odmena 14 miliónov  dolárov,  čo zmobilizovalo 
armádu lovcov odmien. Potom, ako zabije člena tajného medziná-
rodného združenia nájomných vrahov, je John Wick exkomuniko-
vaný  a stane sa z neho štvanec na úteku.  Elitní zabijaci z celého 
sveta sledujú každý jeho krok a sú pripravení okamžite využiť aj to 
najmenšie zaváhanie.

ROCKETMAN 
Premiéra 30 máj 2019 

Rocketman je hudobná fantázia, ktorá rozpráva životný príbeh jed-
ného z  najúspešnejších hudobníkov súčasnosti. Elton John vždy 
spieval ako boh, obliekal sa ako nikto iný predtým a žil ako pravý 
rocker. Napriek všetkému to prežil v zdraví, aby vám teraz o svojom 
turbulentnom živote mohol s odstupom porozprávať.  

Než sa stal Eltonom Johnom, volal sa Reginald. Bol  to malý oku-
liarnatý dengľavý chlapec, ktorý si nie veľmi dobre rozumel so svoj-
imi rodičmi. Zato s klavírom mu to išlo vynikajúco. Na začiatku robil 
len sprievodného klaviristu úspešnejším hudobníkom, do momentu 
keď stretol svoju spriaznenú dušu v podobe textára Bernieho Tau-
pina. Od tohto stretnutia viedla už len strmá cesta na absolútny vr-
chol, možno až priveľmi rýchla a priveľmi strmá na to, aby sa dala 
zvládnuť bez alkoholu a drog. Tie pomáhali predovšetkým vo chví-
ľach, kedy sa Elton cítil sám, opustený a nemilovaný, čo sa mu stá-
valo prakticky stále. Lenže keď ste dušou rocker a showman, tak sa 
z každého problému skrátka vyspievate.



DODÁVA NA VÁŠ STÔL TRADIČNÚ 
SLOVENSKÚ KVALITNÚ 

A CHUTNÚ BRYNDZU

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

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

VÝROBA A PREDAJ:
| Bryndza 
| Mliečne výrobky 
| Bryndzové oblátky 
| Hrudka Turčan
| Pasterizovaný ovčí syr



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

INOVATÍVNA
PRÁČOVNÍCKA TECHNIKA
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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

Talianske
sedačky

-25%

Gloria Gaia Lia

Anaise Candice

Sauvanne Tiff any


