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Editoriál
Po daždivom máji prichádza konečne teplý jún. Ten so sebou pri-
náša nielen začiatok horúceho obdobia, ale aj blížiace sa dva me-
siace prázdnin a dovoleniek.

V tom všetkom zhone je dobré si aj oddýchnuť pri vode. Správ-
nymi plavkami nič nepokazíte a sebavedomia budete mať na roz-
dávanie. O to sa postará LISCA, ktorá vám ponúkne nielen kvalitu, 
ale aj poradí, čo je toto leto trendy. Treba si dať pozor aj na po-
kožku, preto si vyberte ten správny opaľovací krém. K nim patrí aj 
Daylong, ktorý zabráni potu a spoľahlivo chráni každý typ pokožky.

Opaľovanie sa pri mori, to znie veľmi lákavo... Ale nielen pre 
vás. Zlodejov stále neubúda a sú čoraz trúfalejší. Pokiaľ sa chys-
táte odcestovať, poriadne si zabezpečte svoj dom - okná, dvere, 
najlepšie prostredníctvom alarmu.

 V lete treba však myslieť nielen na svoj dom, ale aj záhradu 
a  auto. Extrémne teploty ubíjajú ako nás, tak aj rastliny v  oko-

lí domu, preto sa pred odchodom uistite, že ste urobili všet-
ko, čo treba. Inak to nie je ani s  autom. Kontrola stieračov, de-
zénu na pneumatikách či jeho kompletné vyčistenie nevyjde 
na škodu.  

Veru, v  lete nás čaká veľa dobrodružstiev, zábavy a  snáď aj 
oddychu. Ten si môžete dopriať napr. aj pri dobrom filme. Po-
čuli ste už o  premietaní zápasov anglickej a  španielskej ligy 
v  kinách? Projekt Futbal v  kine zožal veľký úspech, a  tak sa 
spoločnosť DIGI Slovakia opäť spojila s  HBO a  kinom Cinemax 
a  premietla priaznivcom poslednú časť populárneho seriálu 
Game of Thrones. 

Milí čitatelia, čakajú nás teplé týždne a každý z nás s nimi na-
loží inak. Čo najradšej robíte v lete vy? Kam najradšej cestujete? 
Pokojne nám napíšte o svojich plánoch, veľmi nás to poteší.

K r i s t í n a  M a r c i n e k o v á
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Uvedená cena platí pre model Renault CAPTUR Advantage TCe 90 po odrátaní zľavy 1 000 € a bonusu pri výkupe starého vozidla 800 € a platí do vypredania skladových zásob. Ponuka platí od 4. 6. do 30. 6. 2019. Renault Zoznamka 365 platí len 
pre modely Renault CAPTUR a Nový Renault KADJAR. Ponuka je len informatívna a nie je záväznou ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Renault CAPTUR: spotreba 5,3 – 6,6 (l/100 km), emisie CO2 139 – 151 (g/km); Nový Renault KADJAR: 
spotreba 4,7 – 6,8 (l/100 km), emisie CO2 131 – 154 (g/km); Renault KOLEOS: spotreba 6,8 – 7,0 (l/100 km), emisie CO2 163 – 168 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov 
vyžadovaných pre homologizáciu vozidla. Vyobrazenie vozidiel je len ilustratívne.

CAPTUR, KADJAR a KOLEOS
SUV značky Renault

 Už od 10 790 €
Nové výkonné a úsporné turbomotory
Testovanie na 2 dni a 300 km

Renault odporúča , zoznamka365.renault.sk

www.renault-retail-group.sk 
Tel.: +421 2 67202711
RENAULT RETAIL GROUP SK, s.r.o. , Panónska cesta 5, 85104 Bratislava 
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SAMA SEBOU AJ NA PLÁŽI
Prestíž na pláži – luxus podľa mojich predstáv sú dokonale padnúce plavky

Dámsky šatník by nemal byť bez krásnych 
a štýlových plaviek. Z dielne LISCA aj ten-
to rok vyšli atraktívne série pre rôzne štýly 
a príležitosti. Od odvážnejších trendových, 
cez elegantné a  ženské, až po klasické 
a  funkčné plavky. Veľkosti košíčkov pla-
viek má LISCA vo svojej ponuke od A po G, 
konfekčné veľkosti od 36 do 52. Kolekcia 
plaviek Lisca 2019 je atraktívne farebná 
a spája rôzne štýly v harmonickej jednote. 
Vďaka širokej palete farieb, atraktívnym 
vzorom a  módnym strihom predstavu-
jú plavky Lisca správnu voľbu pre dámy 
s rôznym vkusom a všetkých typov postáv.

HITY SEZÓNY

Asymetrické jednodielne plavky
Tohtoročný letný hit - jednodielne plavky 
na jedno rameno. Sú navrhnuté pre kom-
binovanie s vrchným oblečením a k pre-
chádzkam po meste.

Vysoko vykrojené  nohavičky 
- horúca móda
Objavujú sa ako súčasť spodnej bielizne, 
ale aj v kolekcii plaviek. Tento nový štýl je 
ideálny pre nohy, majú predlžujúci efekt 
a zároveň sa postarajú o pohodlné nose-
nie a módny vzhľad.

Volániky a plisé
Neobyčajne romantický vzhľad s  tak 
neobvyklým detailom na plavkách ako 
sú volániky. Elegancia, zvýraznenie žen-
skosti a detaily, ktoré upútajú pozornosť, 
sú zárukou, že ženy  budú zaručene ne-
prehliadnuteľné.   

Retro design
Koketný moderný retro štýl nie je abso-
lútne to, čo pred rokmi. Je doplnený štý-
lovými detailmi, vzormi, výkrojmi a ozdo-
bami.

Zvierací motív
Opäť túto sezónu je veľmi atraktívna po-
tlač so zvieracím motívom (gepard, leo-
pard) v kombinácii nielen s klasickou čier-
nou, ale aj tyrkysovou alebo koralovou.

Lurex
Moderný materiál  lurex  s vysoko zlatým 
alebo strieborným odleskom vytvára 
dokonalý glamour efekt. Modely v  čis-
tých líniách a  v  intenzívnych farbách - 
dôležitý je lesk na materiáli  a rafinované 
detaily.

Bandeau
Ešte viac otvorený model plaviek bez ra-
mienok, ktorý zdôrazňuje dekolt. Je to 
elegantný a módny štýl už viaceré sezóny.

Boho štýl
Jedinečné pletené vzory, farby, potlače, 
originálne textúry a  doplnky - to všet-
ko môžeme pripísať úžasným plavkám 
v štýle boho.

Tankiny
Tieto plavky majú všestranné využitie 
a  sú rozkošné svojim vlastným spôso-
bom. Nielenže zakryjú väčšie bruško 
alebo partie v  oblasti pásu, ale môžete 
ich využiť ako top a obliecť si k nim sukňu 
alebo šortky.

Monokiny
Zvodný typ jednodielnych plaviek so 
sexy strihom, zdôrazňujúci ženské telo. 
Výkroje sú pomerne veľké, zozadu pô-
sobia ako dvojdielne plavky.

Bikiny
Majú vždy svoje miesto v  trendoch na 
každý rok. Postavy žien sú v  nich veľmi 
atraktívne. Je to skvelá voľba na opaľo-
vanie.

Milé dámy, nech je móda akákoľvek, 
vyberte si len tie modely, ktoré sú ide-
álne pre váš typ postavy bez  ohľadu na 
módne trendy. Len tie na vás budú vy-
zerať krásne a dokonale.

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

Distribúcia v SK: Premira, s.r.o., Bratislava
0902 244 268, 

info@premira.sk

Po predložení magazínu 
s titulkou LISCA

20% ZĽAVA
NA CELÝ SORTIMENT
Platí len na nezľavnený tovar do 30.06.2019.

T R E N D



Sprievodca zdravým opaľovaním
Riziko vyplývajúce z pôsobenia slnečných lúčov sa týka nielen 
ľudí milujúcich intenzívne opaľovanie, či ľudí ktorí pravidelne nav-
števujú soláriá, ale aj tých, ktorí často trávia dovolenky v horúcich 
exotických krajinách. V zásade platí že do 7. roku života dieťaťa 
by nemalo dôjsť k spáleniu alebo začervenaniu kože spôsobe-
nému slnkom, pretože to v dospelosti môže viesť k zvýšenému 
riziku vzniku melanómu. Oba druhy slnečného žiarenia, t.j. UVA aj 
UVB, majú rovnaký podiel na jeho vzniku. Zatiaľ čo UVB žiarenie 
spôsobuje spálenie kože a mutácie v DNA , UVA žiarenie pôsobí 
zákernejšie, keďže vniká oveľa hlbšie do pokožky. Tam sa podieľa 
na  vzniku voľných radikálov, ktoré sú zodpovedné za predčas-
né starnutie kože a vznik rakoviny. Viacero vedeckých štúdií do-
kazuje súvislosť medzi opakovaným spálením kože v detstve a 
zvýšeným rizikom tohto nebezpečného ochorenia. Toto zvýšené 
riziko sa týka aj opakovaného spálenia v soláriu. V dospelosti by 
sme nemali čas medzi 11.a 16.hod tráviť na slnku bez oblečenia. 
Tieň znižuje intenzitu UV žiarenia asi o 50%, zamračená obloha jej 
prepúšťa až 90% . Piesok odráža približne 25% UV žiarenia. Tak-
tiež repelenty znižujú účinnosť opaľovacích prostriedkov, preto 
by sme ich nemali používať súčasne s krémami na opaľovanie.
Iný prostriedok by sme mali použiť na batoľatá, iný na väčšie deti, 
či na dospelých, taktiež musíme rozlíšiť či sa budeme zdržiavať 
vo vlhkom alebo v suchom prostredí. Voda totiž odstráni filter z 
povrchu kože, takže opaľovací prostriedok sa stáva oveľa menej 
účinným. Opaľovacie prostriedky majú zvyčajne faktor 1-30,faktor 
nad 30 vám nezaručuje silnejšiu ochranu pred slnečnými lúčmi, 
len určuje dlhšiu dobu pôsobenia. Dôležité je, aby opaľovací pro-
striedok mal filter nielen proti UVB ale aj proti UVA. Číslo faktora 
nám určuje účinnosť ochrany prípravku: faktor 6 -10 = nízka, 15 
- 25 = stredná, 30 - 50 = vysoká, faktor nad 50 = extrémne vysoká 

Koža je schopná vlastnej ochrany pred spálením od 5 do 
30 min v závislosti od typu pokožky. 

1. typ = veľmi svetlá pleť, častý výskyt pieh, zelené alebo 
modré oči, červené vlasy, veľmi ťažko sa opaľuje, zvýše-

né riziko spálenia. Čas do spálenia 5-10 min. 

2. typ = svetlá pleť, modré oči, svetlé alebo svetlohnedé 
vlasy, zriedkavo pehy, opaľuje sa slabšie alebo stredne, 

mierne riziko spálenia. Čas do spálenia 10-20 min.

3. typ = svetlo hnedá alebo hnedá pokožka, oči svetlé ale-
bo hnedé, vlasy tmavo plavé alebo hnedé, schopnosť 

opáliť sa je dobrá, spáli sa len zriedkavo. Čas do spálenia 20-
30 min.

Faktor ochrany X čas do spálenia = maximálny čas, ktorý 
môžeme stráviť na slnku bez spálenia. Dôležité je natrieť sa as-
poň 30 minút pred opaľovaním, aby sme mali istotu, že prípra-
vok vsiakol do pokožky. Ľudia s extrémne citlivou pokožkou 
alebo ľudia s poruchou pigmentácie by mali doplniť vonkajšiu 
ochranu pred slnečným žiarením aj  vnútornou ochranou uží-
vaním antioxidantov.

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

Pažitková 1, Bratislava
Tel: 0905 715 25

www.bodymagic.sk
info@bodymagic.sk

AKCIA:
JÚN, JÚL, 

AUGUST 2019
DOBA:

4 TÝŽDNE

ŠTÚDIA 
SCHUDNITE BEZ NÁMAHY!

PROGRAM 1
Hľadáme 30 osôb
na testovanie spaľovania
tukov s EMS systémom
bez káblov a vody.

2 x v týždni–30 minút zábavy
v skupinách.

Program štúdie:
• Preverenie zdravotného stavu
• Meranie na začiatku a na konci: 

(hmotnosť, hmotnosť svalstva, 
množstvo vonkajšieho tuku, 
viscerálny tuk, metabolický vek, 
hmotnosť kostí)

• 8 cvičení s EMS systémom
• Výživové poradenstvo

LEN ZA 99 EUR 
Pôvodná cena: 269 Eur

PROGRAM 2
Hľadáme 30 osôb na testovanie 
spaľovania tukov počas 
regeneračného ležania
v špeciálnej infra - saune 
(zdravotnom vajíčku) Cocoon.
2 x v týždni - 30 minút relaxácie.

Zdravotné účinky prístroja  
Cocoon:  
• odstraňuje z tela nežiaduce  

látky (detoxikácia)  
• spaľuje KCAL
• odbúrava celulitídu  
• spevňuje pokožku 
• posilňuje imunitný systém  
• má blahodarné účinky 

na dýchací systém
Program štúdie prebieha
Rovnako ako pri programe č. 1

LEN ZA 99 EUR 
Pôvodná cena: 269 Eur
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THAJSKO
Život na chrbte draka a žirafie ženy 

Do okolia Chiang Mai sa cestuje hlavne 
za „etno“ turistikou. V  miestnych nád-
herných horách žije asi päťstotisíc oby-
vateľov horských kmeňov kočovníkov, 
ktorí prišli pôvodne z Tibetu a južnej Číny 

rôznymi cestami do Mjanmarska, Laosu 
a Thajska. Kmene Karen, Meo, Akha, Yao, 
Lisu a Lahu majú svoje vlastné a jedineč-
né kroje, jazyk a kultúru. Ak by som chce-
la vidieť horské kmene v prirodzenejšom 

prostredí, treba sa vypraviť na viacdenný 
organizovaný trek do hôr. Spomínané 
etniká sa v  nadmorskej výške nad tisíc 
metrov živia jednoduchým poľnohospo-
dárstvom a chovaním domácich zvierat, 
ako napríklad hydiny a  čiernych ošípa-
ných. Obchodujú medzi sebou výmen-
ným spôsobom. Ďalšou spoločnou črtou 
je, že veria spoločnej mytológii, že žijú 
na chrbte obrovského draka a musia sa 
správať tak, aby ho nevyrušili. 

Denne hlásia v  predpovedi poča-
sia prietrže mračien, dážď a  záplavy. 
Niektoré obce už boli kvôli povodniam 
evakuované. Keďže mi nepraje čas ani 
počasie, dám sa nahovoriť na návšte-
vu kultúrnej dediny Baan Tong Luang. 
Objednávam si miestneho sprievodcu 
a  vyberáme sa na cestu. Na pozem-
ku súčasnej kultúrnej dediny sa usadili 
rôzne utečenecké etniká, ktoré osídlili 
cudzie územie. Pretože sa ich obyvate-
lia nemali ako uživiť, súhlasili s thajskou 
vládou, že za vstupný poplatok predsta-
via svoju kultúru turistom. 

Obyvatelia dedinky Baan Tong Lu-
ang si postavili v  krásnom zelenom 
prostredí jednoduché domčeky, a pred 
nimi sedia ženy a deti. Niektoré tkajú ty-
pické látky, iné ponúkajú suveníry a pri-
tom dojčia deti, ďalšie za malú finančnú 
sumu pózujú turistom. Najzaujímavej-
ším etnikom, ktoré som tu mohla vidieť 
zblízka, je nepochybne kmeň Karen – 
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Padaungovia, veriaci na duchov vetrov. Pohľad na „dlhokrké 
ženy“ Padaungov je nezabudnuteľný. Ženy nosia na krku, no-
hách a rukách kovové obruče, najčastejšie z bronzu a striebra. 
Na krku dosahujú hmotnosť až päť kilogramov, na rukách 
jedenásť a  na nohách pätnásť kilogramov. Množstvo obručí, 
ktoré má žena na sebe závisí od jej veku, a maximálny počet, 
ktorý môže dosiahnuť, je dvadsaťtri až dvadsaťsedem obručí. 

Prvú obruč dostáva dievčatko na krk vo veku piatich ro-
kov, po dohode rodiča s miestnym šamanom. Ten rozhodne 
kedy je najvhodnejší deň na túto udalosť. Obruč sa dáva na 
krk za horúca, aby sa s ňou dalo manipulovať a ohýbať ju. Ob-
ruč aj krk potrú emulziou z ovocia tamarind a vystelú v prvých 
dňoch látkou, aby sa neoškierala pokožka na krku a ramenách. 
Nasleduje každoročné pridávanie ďalších a  ďalších kruhov. 
Tým vzniká všeobecný dojem, že ženy s obručami majú dlhé 
krky. Skutočnosť je však trochu iná. Tým, že spodné obruče 
tlačia váhou na svaly na pleciach a stavce, vrchné na bradu 
a šiju, vzniká dojem predĺženia krku. 

„Prečo to tie dievčatá nosia na krku?“ pýtam sa sprievod-
cu. „Všeobecne sa tradujú štyri dôvody, prečo dávajú Padaun-
govia ženám obruče na krk. Ako prvý sa udáva ochrana pred 
uhryznutím tigrov, ktorí sa nachádzajú v horách. Iní tvrdia, že je 
to pre krásu. Tretím udávaným dôvodom je, že sú potomkami 
bocianov a drakov. Konečným dôvodom, ktorý býva uvádza-
ný je, že obručami sa jednoducho len označujú na znak toho, 
že patria do skupiny Karenov,“ dodáva. „Hneď ako sú ženám 
obruče nasadené, nedajú sa dať dolu. Musia ich nosiť celý ži-
vot. Obruče, okrem toho, že sú ťažké, je s nimi obmedzený po-
hyb. Nemôžu zohnúť dolu hlavu, to znamená, že sa napríklad 
nemôžu pozrieť na svoje dieťa pri dojčení.“ „Nemajú problém 
s  hygienou, keď majú ten kov stále na sebe?“ vypytujem sa 
ďalej. „Nielen hygiena je problémom, ale aj spánok. Ženy sú 
nútené používať špeciálne vankúše.“ Traduje sa, že pre „žirafiu 
ženu“ je najhorším trestom pristihnutie pri nevere. Manžel jej 
náramky prestrihne, ochabnutý krk už nedokáže udržať hlavu, 
a žena po zostatok života už môže len ležať a čakať na svoj 
koniec.

Prechádzam sa v dedinke pomedzi domčeky postavené na 
koloch z dreva a bambusu. Na konci na kopčeku nechýba ani 
kostol. Nazriem dovnútra a na moje prekvapenie sa tu nachá-
dzajú drevené lavice, namiesto oltára len drevený kríž a pred 
ním školská tabuľa popísaná úhľadným thajským písmom. Pri 
fotení si všímam miestne ženy a deti. Muži tu nie sú. Väčšinou 
pracujú na poliach. Ryžové políčka sú úhľadné a zelené. Jed-
notlivo sa od seba oddeľujú len cestičkami a  chodníkmi. Pri 
obci nechýba ani jazierko a množstvo ovocných stromov. Kvôli 
klíme sa tu darí napríklad mangu. V diaľke medzi stromami sa 
mihne slon, ktorý pomáha niektorým mužom v lese pri práci. 

Stretávam staršiu ženu, ktorá nesie vodu idúc cez drevený 
most. Všimnem si, že hoci je oblečená v  miestnom kroji, na 
nohách má obuté typické gumené „vietnamky“. Modernizá-
cia predsa len prišla aj do týchto končín. Ženy majú na rukách 
moderné digitálne hodinky. Obdivujem jedno malé dievčatko 
s pomaľovanými líčkami a dokonca aj nosíkom. „Malá parádni-

ca,“ pomyslím si. Asi to má po mame. Tá sa usmeje a vtedy jej 
zasvieti v ústach na zuboch moderný zubný strojček.    

Smutné je, že ozdoba „žirafích žien“ sa už nedá dať dole, 
a tým nie je len módnym doplnkom. Je to rozhodnutie na celý 
život. Obruče sú nezvyčajným zvýraznením ženskej krásy. Sú 
symbolom sociálneho postavenia dievčaťa a mladej ženy, no-
siteľky tejto svojráznej dekorácie. Môžu rodičia odvekým rituá-
lom týrať svoje dcéry? Milujem históriu a vážim si udržiavanie 
tradícií. Ale určite nie za každú cenu. Zostalo mi z tých malých 
dievčatiek, s veľkými obručami na krku, smutno...

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

CESTUJTE – SPOZNÁVAJTE – ZAŽITE S NAMI!

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

Zažite s nami letné dobrodružstvá 
v maďarských kúpeľoch s poznávaním a wellnessom!

PÉCS – HARKÁNY
n ubytovanie v hoteli Thermal***

 polpenzia, wellness
n svetoznáme kúpele Harkány

Termín: 19.-21.júl 2019

LILLAFÜRED 
– MISKOLCTAPOLCA

n ubytovanie v hoteli PALOTA ****
polpenzia, wellness
n jaskynné kúpele 

Miskolctapolca
Termín: 9.-11.august 2019
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www.hotelkormoran.sk
 info@zcr-zitnyostrov.sk   /   tel. +421 911 423 234

Hotel Kormorán pripravuje aj tento rok pre Vaše detičky 
vo veku od 5 do 14 rokov denné a pobytové letné tábory Kormoránik 

plné tanca, športu a rozprávkovej zábavy. 

Cena zahŕňa kompletný program, dopravu a výlety, stravu 5 x denne, celodenný pitný režim.

Cena nezahŕňa dopravu do/ z tábora.

TERMÍN: každý týždeň počas letných prázdnin 

                      od 30. júna do 01. septembra

DENNÝ TÁBOR: pondelok – piatok  115 eur

POBYTOVÝ TÁBOR: nedeľa – piatok 149 eur 

KORMORÁNIK 
2019

PROGRAM
...pirátsky deň 

a plavba loďou...

...tvorivé dielne...

...športový deň...

...živé zvieratká...

...detská párty a mnoho 

ďalšej zábavy...

DETSKÉ TÁBORY
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DETSKÉ TÁBORY Vychutnajte si lahodné 
čokolády bez výčitiek
Čokolády Alma zo Slovenska, čokolády s dušou
Rodinná spoločnosť Alma čokolády s.r.o. ako jediná na Slovensku vyrába čokolády 
s brezovým cukrom (xylitolom). Tento prírodný netradičný druh cukru, ktorý sa 
v menšom množstve nachádza aj voľne v prírode, má až o 40 % menej kalórií ako bežný 
cukor. V  kolekcii  čokolád sladených brezovým cukrom je použité bezlaktózové 
mlieko, čiže sú vhodné aj pre ľudí s intoleranciou na laktózu. 

Slovenská, rodinná 
a ručne vyrobená 

Príbeh čokoládovne ALMA začal pred 
vyše sto rokmi písať starý otec zaklada-
teľky Márie Kuťkovej: „K výrobe čokolády 
nás inšpiroval návrat k  rodinnej tradícii. 
Môj dedko Edmund Guderna mal ešte 
v dvadsiatych rokoch minulého storočia 
v  Bratislave aj so svojimi dvomi bratmi 
vlastnú cukrárenskú výrobu. Pokračo-
vať v tejto rodinnej tradícii bol vždy môj 
sen, ale okolnosti mi dovolili sa pustiť 
do výroby čokolád až v roku 2018. Roz-
hodnutie v zrelom veku po 50-ke nebolo 
jednoduché. Ale neľutujem, práca s čo-
koládou je krásna a veľmi kreatívna.“  

ALMA dnes vyrába vačšinu svojej 
produkcie čokolád metódou BEAN 
TO BAR, čo znamená, že má pod 
dohľadom celý proces výroby – od 
výberu kakaových bôbov, až po 
vlastnoručné triedenie, praženie 
a  následné mletie tradičným spô-
sobom žulovými kameňmi. Nároč-
ný výrobný proces sa odrazí v jem-
nej textúre, vôni i  intenzívnej chuti 
čokolád , vďaka ktorým si znameni-
te pochutíte, ale nebudete priberať.

Lahodné kombinácie chutí 
značky Alma si všimli už aj 
v Londýne a Florencii 
odkiaľ si odniesli 
ocenenia Great 
Taste Award 
a International 
Chocolate 
Awards.

Zdravšie čokolády aj pre ľudí 
s intoleranciou laktózy a bez 
sójového lecitínu

Výber najkvalitnejších in-
grediencií z  udržateľných 
zdrojov je základom kvality 
čokolád ALMA. Všetky čokolá-
dy, vyrábané spôsobom  BEAN 
TO BAR, sú bez sójového lecitínu. 
Kakaové bôby prémiovej akosti sú 
z  Peru, Ekvádoru, Panamy a  Ko-
lumbie. 

Spomínaný xylitol, ktorým je  sla-
dená časť produkcie, má okrem zní-
žených kalórií aj nízky glykemický in-

dex(GI7), takže čokolády sladené 
týmto cukrom môžu pokojne kon-
zumovať aj diabetici a  čo je zaují-
mavé, nemajú nepriaznivý vplyv 

na zuby. Navyše xylitol zanecháva 
v  ústach príjemný chladivý pocit, čo 
oceníte hlavne v  letných mesiacoch. 
Pre vegánov odporúčame vyskúšať 
aj dražované výrobky čokoládovne 
ALMA, napríklad kandizovaný zázvor  
v 100% čokoláde(čistej kakaovej hmote 
vyrobenej z kakaových bôbov z Peru), 
ktorý bol v  Londýne ocenený dvomi 

zlatými hviezdami. Tento výrobok, 
ale aj niekoľko ďaľších si môžete 
zakúpiť napríklad v sieti predajní 
STARÝ OTEC alebo cez eshop.

w w w . a l m a c o k o l a d y . s k
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HORÚCE LETO V MESTE?
Bývajte tak, aby ste ho prežili príjemne
Leto je ako stvorené na výber nového bývania. Krásne dlhé slnečné dni nám dávajú 
mnoho času na obhliadky vytipovaných nehnuteľností. Dovolenkové obdobie 
a vyľudnené mesto nám umožňujú rýchlejšie sa presúvať, nečakať medzi množstvom 
záujemcov, rýchlejšie vybaviť všetko potrebné. No leto v meste má aj svoje tienisté 
stránky -  rozpálené ulice, horúce steny budov a napriek všetkým pootváraným 
oknám nevyvetrateľné byty. Ako si teda už toto leto vybrať bývanie, v ktorom bude 
aj počas pekelných horúčav nielen znesiteľne, ale si to aj fantasticky užijete? 

Centrá veľkých miest sú v  lete pekel-
ne horúce, a  to platí aj pre Bratislavu. 
Z roka na rok viac. Rozdiel medzi teplo-
tou v centre mesta a mimo neho môže 
byť počas leta aj viac ako desať stupňov. 
V  mestských bytoch sa ťažšie dýcha, 
horši spí a  sú plné prachu. Prečo je to 
tak? Materiály ako betón, asfalt, dlažba 
neodrážajú slnečné žiarenie, ale ho ab-
sorbujú. To teplo aj po západe slnka 
pomaly sála do okolia, a  tak sa mesto 
ani v  noci neochladí tak, ako by sme si 
želali. Bývať v meste a v blízkosti centra 
však chceme, a  to kvôli mnohým jeho 
benefitom. Kde teda nájdeme bývanie, 
v ktorom sa budeme cítiť príjemne, bez 
ohľadu na to, či je leto a či zima?

Lokalita, lokalita, lokalita…

Prirodzenou ochranou pred letnou páľa-
vou je výber bývania v správnej lokalite. 
Ak vyberáte byt, poobezrajte sa po oko-
lí: je plné asfaltu, betónu  a spevnených 
plôch alebo pozeráte z  okien bytu do 
korún stromov? Sú v okolí parky, vodné 
plochy, či les? Ste na kopci alebo na ro-
vine? To všetko vplýva na teplotu. Pod-
ľa meraní je povrchová teplota asfaltu 
v  lete aj 50 stupňov Celzia. No hneď 
vedľa, v tieni na tráve pod stromom, na-
meriame len 30 stupňov. Z lesov môže 
fúkať príjemný chladnejší vánok. Vodné 
plochy v okolí odparovaním vody zvlh-
čujú vzduch a aj horúčavy sú pri vyššej 

vlhkosti znesitelnejšie... Zaujímavých lo-
kalít, ktoré vám umožnia uniknúť z pre-
hriateho centra, no zároveň ho budete 
mať doslova na skok, je v  Bratislave 
hneď niekoľko. Napríklad hradný kopec, 
lokalita s  množstvom zelene, odkiaľ je 
do historického centra pár minút pešo 
a  zároveň blízko Horského parku. Ale-
bo prostredie bratislavskej Koliby, kde 
máte za chrbtom svahy Malých Karpát.  
Pri výbere bývania v centre Bratislavy je 
zaujímavou lokalitou aj novovznikajúci 
moderný bratislavský downtown, a  to 
práve kvôli blízkosti Dunaja – vodná 
plocha, vánok od rieky a jej zelené oko-
lie zmiernia letné horúčavy na prijateľnú 
úroveň. 

Pohodlné nové bývanie v lokalite bratislavského hradného kopca ponúka 
napríklad projekt Slávičie údolie www.slavicieudolie.eu
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Orientácia bytu na svetové 
strany a veľké okná
Kedysi platilo, že byt orientovaný na se-
ver je chladný a  tmavý, byt orientovaný 
na juh je síce krásne presvetlený, no príliš 
teplý. Tak čo by ste si vybrali, aby sa vám 
v  lete príjemne bývalo? Pri novostav-
bách si môžete vybrať len podľa toho, či 
uprednostňujete dokonalé presvetlenie 
miestností, tepelný komfort máte zaru-
čený v oboch prípadoch. Veľkých okien 
sa netreba báť ani pri južnej či juhozá-
padnej orientácii bytu. V súčasných kva-
litných novostavbách, kde sú veľkofor-
mátové okná už pomaly štandardom, sa 
používajú kvalitné izolačné trojsklá, ktoré 
majú veľmi dobré tepelnoizolačné vlast-
nosti. Navyše, pri nových bytoch máte 
často už v kúpnej cene aj exteriérové hli-
níkové žalúzie – v stiahnutom stave od-
rážajú slnečné lúče a nedovoľujú im pre-
niknúť do interiéru.  Pomocou naklápania 
lamiel môžete plynulo regulovať denné 
svetlo v miestnosti. Neobvyklá už nie je 
ani inteligentná elektroinštalácia v  by-
toch, a  tak si ovládať žalúzie môžete aj 
cez mobil, keď ste v práci. Doma vás tak 
bude čakať príjemná klíma po celý rok.

Moderné technológie, ktoré 
nás chránia pred horúčavou

Ak si vyberáte nové bývanie, oplatí sa 
zistiť nielen to, z  akých materiálov je 

byt vyhotovený, ale aj to, aký typ kúre-
nia, chladenia a  ventilácie budova vyu-
žíva. Počuli ste už napríklad o stropnom 
chladení interiérov? Tento systém je naj-
modernejší a najzdravší spôsob kúrenia 
a chladenia, ktorý funguje podobne ako 
podlahové kúrenie – na princípe sálania 
chladu z  veľkého priestoru stropu. Ne-
hrozí pri ňom prechladnutie z  prievanu 
ako pri klimatizácii, priestor je ochladzo-
vaný rovnomerne a na rozdiel od klimati-
zácie sa v byte ani nevýri prach. Navyše, 
na rozdiel od klimatizácie neodoberá 
vlhkosť zo vzduchu miestnosti. Medzi 
ďalšie technologické vychytávky patrí aj 
rekuprerácia vzduchu, či napríklad inte-
ligentná elektroinštalácia, vďaka ktorej 
ovládate tepelný komfort domova cez 
mobilný telefón. Aj keď podobné tech-
nologické riešenia nie sú samozrejmos-
ťou ani v nových developerských projek-
toch, zopár lastovičiek sa už nájde. 

Pomôže aj zelený exteriér

Pri hľadaní bývania sa oplatí priplatiť si 
za to, že váš byt budeme mať aj nejakú 
tú zelenú plochu – či už terasu, loggiu 
alebo predzáhradku. O  teplotnom roz-
dieli medzi vybetónovanou plochou 
a zeleňou sme už písali vyššie. No nejde 
len o teplotu – v lete nás to automatic-

ky ťahá von, na vzduch, užiť si slnieč-
ko a  dobiť sa jeho energiou. V  bytoch 
s predzáhradkou alebo s naozaj veľkou 
terasou máte komfort bývania ako v ro-
dinnom dome. Tu sa môžu bez obáv 
hrať deti vonku, alebo si môžete pozvať 
priateľov na záhradnú párty. Alterna-
tívou, ktorá sa pri budovaní zelených 
plôch v  mestách čoraz viac presadzu-
je, sú zatrávnené plochy na strechách 
budov – zelené alebo vegetačné stre-
chy. Tie priaznivo ovplyvňujú tepelný 
a  akustický komfort budovy, znižujú jej 
energetickú náročnosť a  aj spoločen-
skú funkciu – pre mnohých obyvateľov 
sú dostupným kúskom prírody v centre 
mesta. Využívajú sa ako relaxačná zóna 
budovy a  umožňujú stretávanie sa ko-
munity domu. Už aj v Bratislave sa náj-
du developeri, ktorí ponúkajú bývanie 
s  týmto benefitom. Takéto luxusné bý-
vanie s  vysokými stropmi v  modernom 
centre mesta, v  novovznikajúcom bra-
tislavskom downtowne,  ponúka naprí-
klad nový projekt Apollo Residence. Ide-
álne miesto na letnú párty s  výhľadom 
na panorámu mesta, však?

Č l á n o k  b o l  p r i p r a v e n ý 
v   s p o l u p r á c i  s   f i n a n č n o  – 

r e a l i t n o u  a g e n t ú r o u  F e d o r s 
G r o u p .  w w w . f e d o r s g r o u p . s k

Nebojte sa veľkých okien! Vďaka stropnému chladeniu budete mať tepelný 
komfort aj v najhorúcejšom lete.  www.apolloresidence.sk
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•  KOPÍROVANIE VŠETKÝCH DRUHOV KĽÚČOV
•  KOPÍROVANIE ČIPOV NA BRÁNY
•  CYLINDRICKÉ BEZPEČNOSTNÉ VLOŽKY
•  ZJEDNOCOVANIE NA SPOLOČNÝ KĽÚČ
•  VISIACE ZÁMKY
•  ZADLABÁVACIE ZÁMKY
•  GRAVÍROVANIE NÁPISOV NA DVERE
•  GRAVÍROVANIE PRÍVESKOV PRE PSÍKOV
•  SKRINKY NA KĽÚČE A POKLADNIČKY
•  OPRAVY CYLINDRICKÝCH VLOŽIEK
•  LANÁ A REŤAZE

NAŠE SLUŽBY

S nami ste v bezpečí
MaG MARKET s.r.o., Tomášikova 5/A, BA-Ružinov
magmarket@magmarket.sk  TEL.: +421(2)43 63 86 24

www.magmarket.sk
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AKO ZABEZPEČIŤ MAJETOK 
PRED DOVOLENKOU
Oddych na dva týždne vo vychýrenej dovolenkovej destinácii znie veľmi lákavo. 
A nielen pre vás. Zlodeji si už brúsia zuby na byty či domy, ktoré budú cez 
leto dlhší čas bez majiteľov. Našťastie to nemusí skončiť katastrofou.

Predtým, než odídete, uistite sa, že je 
všetko zamknuté. Okná, balkónové a na-
koniec aj vchodové dvere. Ak sa chcete 
cítiť pokojnejšie, nechajte si namontovať 
na vaše okná bezpečnostné fólie. Tie ich 
mechanicky spevnia a  zlodej nebude 
mať najmenšiu šancu. Ako náhradu mô-
žete použiť aj mreže, vrstvené sklo alebo 
vonkajšie rolety.

Keď okná nepovolia, zlodej 
skúsi vchodové dvere. Práve 
tie sú druhým najčastejším 
spôsobom vniknutia do ne-
hnuteľnosti. Nenechajte nič 
na náhodu. Dnes už na trhu 
nájdete veľa výrobcov, ktorí 
vám za rozumnú cenu po-
núknu kvalitné dvere s rôzny-
mi bezpečnostnými prvkami. 
K  nim patria aj inteligentné 
zámky, ako napr. otváranie na 
odtlačok prsta, PIN kód, diaľ-
kovým ovládačom alebo cez 
mobilnú aplikáciu. Budete sa cítiť 
bezpečnejšie a zlodejovi to narobí 
nemalé komplikácie.

Ak by sa dostal dov-
nútra, buďte o krok na-

pred. Nenechávajte 
nič cenné na očiach. 

Či už sú to penia-
ze, šperky alebo 
kľúče od auta, je 
lepšie ich schovať. 

V  tomto 

prípade je najlepšou prevenciou trezor. 
Jednoducho sa ovláda a dá sa skryť ho-
cikde v  dome. Pre zlodeja je lákadlom 
všetko, čo má vyššiu hodnotu, preto daj-
te pod zámok aj laptop či inú elektroniku.

Nainštalujte si alarm. Jeho výhodou 
sú detektory, ktoré vám včas oznámia, 
že sa vo vašom dome niečo deje. Moder-
nejšie modely obsahujú aj senzory pohy-
bu, dymu, hluku či zmenu teploty. Vďa-
ka  bezpečnostnému systému dokážete 
monitorovať svoj domov aj na diaľku. Keď 
sa zlodej dostane dnu, hlasová výstraha 
ho môže vystrašiť alebo spomaliť jeho 
akciu. Niektoré systémy sú až natoľko in-
teligentné, že samé privolajú políciu.

Najlepšou prevenciou je osoba, kto-
rej plne dôverujete. Poproste blízkeho, 
aby u vás v čase vašej neprítomnosti zo-
stal alebo aspoň chodil vyberať poštu, 
aby nebolo zjavné, že ste preč. Zlodeji 
tak budú vidieť, že v dome niekto je a ku 
krádeži sa neodvážia.

K r i s t í n a  M a r c i n e k o v á

Máte problem so zatvaránim okna a dverí? Okno nedosadá, zadrháva sa alebo je nefunkčné? Výrobca 
alebo dodávateľ vašich okien akoby zmizol? V čom pomože správne nastavenie okien? Hlavnou 

výhodou pravidelného servisovania plastového okna je že sa podstatne predĺži funkčnosť a životnosť 
a v neposlednom rade aj BEZPEČNOSŤ !

Našou prioritou je poskytnúť Vám servis okien a dverí, aj tým, ktorých výrobca alebo dodávateľ už dávno 
neexistuje. 25 rokov skuseností a spokojní klienti nás uisťujú o kvalite práce, ktorú Vám ponúkame.

+421 905 460 528
extraplast@gmail.com
www.extraplast.sk

Sme spoločnosť ktorá sa 
POSTARÁ o BEZPEČNOSŤ Vášho domova.

Ponúkame kvalitné  a inteligentne alarmy značky JABLOTRON. 
Kamerové systémy HIKVISION a bezpečnostné / privátne fólie.

 Zabezpečovacie systémy MRF s.r.o., Seberíniho 9, Bratislava, 821 01
   +421 944 314 475 • www.zabezpecovacie-systemy-mrf.sk
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LIEČEBNÉ A RELAXAČNÉ POBYTY:
n	 Relax	pre	telo	a dušu	-	od	130,-	EUR	osoba/	pobyt	(2/3x	noci	v dvojlôžkovej	izbe,	2/3x	
polpenzia,	3/4	procedúry,	návšteva	lekára),	doplatok	za	jednolôžkovú	izbu	-	10,-	EUR/noc

n	 Medical	Wellness	ENERGY	-	od	62,-	EUR	osoba/noc	(6x	nocí	v dvojlôžkovej	izbe,	6x	
polpenzia,	12x	procedúr,	vstupné	vyšetrenie),	doplatok	za	jednolôžkovú	izbu	-	10,-	EUR/noc

n	 Odpočinok	pre	všetky	generácie	-	od	56,-	EUR	osoba/noc	(7x	nocí	v dvojlôžkovej	izbe,	7x	
plná	penzia,	10x	procedúr	za	týždeň,	vstupné	vyšetrenie)

n	 Týždeň	pri	Vřídle	-	od	50,-	EUR	osoba/noc	(6x	nocí	v dvojlôžkovej	izbe,	6x	polpenzia,	12x	
procedúr,	vstupné	vyšetrenie)

n	 Klasické	karlovarské	liečenie	2019	Full	Treatment	-	od	58,-	EUR	osoba/noc	(liečebné	pobyty	
s plnou	penziou	alebo	polpenziou,	21x	procedúr	na	7	nocí)

n	 Klasické	karlovarské	liečenie	2019	Light	Treatment	-	od	55,-	EUR	osoba/noc	(liečebné	pobyty	
s plnou	penziou	alebo	polpenziou,	18x	procedúr	na	7	nocí)

n	 Vianoce	v Karlových	Varoch	–	15.12.	-	26.12.2019,	od	55,-	EUR	osoba/noc	(hotelové	a liečebné	
pobyty	s plnou	penziou	alebo	polpenziou,	21x	procedúr	na	7	nocí	v prípade	liečenia)

n	 Silvester	v Karlových	Varoch	-	26.12.2019	–	7.1.2020,	od	65,-	EUR	osoba/noc		(hotelové	
a liečebné	pobyty	s plnou	penziou	alebo	polpenziou,	21x	procedúr	na	7	nocí	v prípade	
liečenia),	silvestrovská	oslava	s bohatým	zábavným	programom	a veľkolepým	ohňostrojom

UŽ STE BOLI 
V KARLOVÝCH VAROCH?
Nech	je	už	odpoveď	akákoľvek,	Karlove	Vary	Vás	určite	nesklamú.	Mesto	každého	
upúta	jedinečnou	architektúrou,	vďaka	ktorej	je	spoločne	s ďalšími	európskymi	
kúpelmi	kandidátom	na	zápis	do	Zoznamu	svetového	dedičstva	UNESCO	(The	
Great	Spas	of	Europe).	To,	čo	naozaj	robí	Karlove	Vary	unikátnymi,	sú	však	miestne	
termálne	pramene.	13	prameňov	sa	využíva	na	liečbu	ochorenia	tráviaceho	traktu,	
cukrovky,	dny	a ochorenia	veľkých	kĺbov.	Príďte	sa	na	vlastné	oči	presvedčiť,	prečo	
práve	J.W.Goethe	toto	mesto	navštívil	13	krát!	Vyberte	si	niektorý	z ponúkaných	
pobytov.

Bohemia-lázně	a.s.,	sanatórium	Kriváň	–	Slovan	l	Sadová	5	l	360	01	Karlovy	Vary	l	Česká	republika
Tel.:	+420/	352	511	111	l	Fax:	+420/	353	228	220

accommodation@bohemia-lazne.cz	l www.bohemia-lazne.cz



Ako zbaviť svoju záhradu 
od krtkov a hrabošov? 
Vyskúšajte odpudzovač hlodavcov
Ľudia vyskúšali množstvo spôsobov, ako 
sa zbaviť nežiaducich škodcov, ktorí ško-
dia na ich pozemku alebo v záhrade. Či 
už sú to rastliny, zamerané na odpudenie 
krtkov, strašiaky zamerané proti vtákom 
alebo klasické ukladanie pascí a otráve-
né návnady. No, čo keď je niečo lepšie? 
Tým môže byť práve odpudzovač hlo-
davcov.

Krtkovia sú slepí a ľudia ich len má-
lokedy môžu vidieť, pretože žijú pod 
zemou. Sú to mäsožravce, ktoré sa ži-
via chrobákmi, dážďovkami a  larvami 
cikády. Neživia sa žiadnymi rastlinami, 
no ich extenzívne tunely môžu zničiť 
trávnik.

Hraboše majú zas veľkosť myši 
a čierny kožuch. Dokážu sa páriť vo veľ-
kých množstvách a občas ich vidieť nad 
zemou. Tí, ktorí ich už zažili, môžu vidieť 
ich často používané cesty na trávni-
koch. Podobne ako krtkovia, žijú hlavne 
pod zemou. Sú však bylinožravé a  radi 
si pochutnajú na podzemných častiach 
rastlín, ako sú korienky.

Ako sa ich môžete zbaviť? V praxi sa 
používajú dva spôsoby, a  to odpudzo-
vač krtkov alebo ricínový olej.

Dajte im dávku ricínového oleja

Žiadneho škodca sa nedá kontrolovať 
ľahko, no môžete vyskúšať aplikovať re-
pelentu založenom na ricínovom oleji ur-
čenom pre krtky a hraboše. Je dostupný 
v likvidnej a granulovej forme vo väčšine 
záhradníckych alebo domácich potre-
bách. 

Tento repelent vytvára odpudivý 
puch vo vašej pôde, ktorý odpudí hlo-
davce. Ricínový olej neublíži škodcom 
priamo, no ak aplikujete dostatočne sil-
ný koncentrát, malo by ich to poslať do 
susedovej záhrady.

Repelent založený na ricínovom 
oleji nie je toxický pre ľudí ani zvieratá. 
Nemôže byť však nahradené s  tradič-
ným ricínovým olejom, ktorý je určený 
pre ľudskú spotrebu. Tento ricínový olej 
bol spracovaný tak, aby bol bez zápa-

chu. Vy však chcete najsilnejší zápach, 
aký je len možný. To znamená, že si mu-
síte kúpiť produkt s  najvyšším percen-
tom aktívnych ingrediencií a  aplikovať 
ho čo najviac. 

Existuje však ešte jeden účinný 
(a  niekedy účinnejší spôsob) a  ním je 
plašič krtkov, ktorý predstavuje efektív-
ny a humánny spôsob, ako odplašiť hlo-
davce z vašej záhrady.

Použite odpudzovač krtkov

Krtkovia pod trávnikmi občas spôsobujú 
úhyn vegetácie. Regulovanie krtkov nie 
je vždy najhumánnejšie. Napr. tablet-
ky obsahujúce fosfid hlinitý sú niekedy 
umiestnený v  tuneloch krtkov, kde sa 
premenia na fosfidový plyn, ktorý otrávi 
krtkov. Preto sa odporúča použiť odpu-
dzovač hlodavcov, ktorý sa taktiež za-
meriava aj na krtkov.

Prevencia je často lepšia než „liek“ 
a moderné odpudzovače sú v porovna-
ní s  tradičnými postupmi humánnejšie 
zariadenia. Odpudzovače emitujú vib-
račný zvuk v určenom okruhu, v závis-
losti od pôdy, ktorý bude pre krtkov ale-
bo hraboše natoľko nepríjemný, že sa 
od neho budú chcieť vzdialiť čo najviac.

Odpudzovace.sk to je ekologický 
prístup k ochrane domácnosti a firiem. 

www.odpuzovace.sk 
info@odpudzovace.sk

0917417448
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N O VÁ  P R E VÁ D Z K A
B O R Y  M A L L

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

w w w. n a i l b a r . s k

Nail Bar – kvalita, 
štýl a spokojnosť na 
jednom mieste

Väčšina žien a  mužov si potrpí na úprave 
svojich nechtov. Často však chodíme k  ľu-
ďom, o ktorých práci nevieme nič a odchá-
dzame sklamané. Teraz sa vám to už nesta-
ne, pretože toto je Nail Bar.

Nail Bar vznikol v  roku 2014. Jeho pre-
vádzky môžete zatiaľ nájsť v  Avione, Bory 
Malle a Senci. Čoskoro ho však privítajú aj 
Mlynské Nivy a možno aj Košice a Prešov. 
Tento nechtový salón je ukážkou elegancie 
a  moderného štýlu. Ponúka široký výber 
práce s  nechtami, od klasickej manikúry 
a pedikúry až po gélové nechty. Disponu-
je najkvalitnejšími značkami gélov a  lakov, 
a  čo je podstatné, neriedi ich. Tak sa vám 
dostane kvality, za ktorú ste si zaplatili. 

Nail Bar dbá na hygienu – všetko po-
užívané náradie poriadne vydezinfikuje 
po každom zákazníkovi, teda napr. pilní-

ky. Okrem iného sa postará aj o vaše ruky 
a dbá na vaše zdravie. Môžete si byť istí, že 
sa dostanete do rúk skúseným a  priateľ-
ským odborníkom.

Cieľom salónu je priniesť svojím zá-
kazníkom požadovaný výsledok a  získať 
si ich priazeň. Akonáhle si tam raz ne-
cháte spraviť čo i  len manikúru, nebude-
te chcieť ísť nikam inam. To potvrdila aj 
samotná zákazníčka Bea M. „Dala som 
si urobiť gélové nechty a  bola som veľ-
mi spokojná. Majiteľka salónu Marianka 
mi ich urobila presne podľa mojich pred-
stáv. Prostredie salónu je veľmi príjemné, 
aj personál. Určite opäť vyhľadám služby 
Nail Baru.“ 

Nail Bar vám prinesie pohodu, priateľ-
skú atmosféru a  vytúžený výsledok. Ak si 
teda budete chcieť zájsť na nechty, už vie-
te, na ktorý salón sa môžete spoľahnúť. 



BEZSTAROSTNÝ 
LETNÝ RELAX 
Čoskoro začína sezóna kúpania.  Častejšie navštevujeme 
letné kúpaliská, jazerá.  Hoci zdravý človek nemá po pobyte 
v dobre udržiavanom bazéne, wellness centre či na letnom 
kúpalisku žiaden problém, niektoré ženy sa ich doslova 
boja. Fungujúci imunitný systém a spolu s ním aj rovnováha 
vaginálnej mikroflóry u žien sú obvykle dostatočnou 
bariérou proti infekciám, ktoré by sa mohli nachádzať vo 
vode vhodnej na kúpanie. Ale ak má žena oslabenú imunitu, 
kúpanie spolu s inými ľuďmi býva pre ňu problémom...

Prevencia je dôležitá 

Plávanie patrí k odporúčanému a veľ-
mi prospešnému pohybu. Niektoré 
ženy sa však plávaniu v  bazéne vy-
hýbajú, lebo sa obávajú následných 
gynekologických problémov. Trpia 
nimi ženy s  oslabenou imunitou ale-
bo s  narušenou rovnováhou vaginál-
nej mikroflóry. Problémy sa prejavujú 
suchosťou, dyskomfortom, svrbením 
alebo až výtokom. Ide o  začínajúcu 
alebo prebiehajúcu infekciu či už kva-
sinkového alebo iného mikrobiálne-
ho, prípadne vírusového pôvodu. Na 
riešenie podobných problémov boli 
vyvinuté vaginálne čapíky s obsahom 
vysokočistého beta glucanu a  kyseli-
ny hyalurónovej, ktoré je vhodné uží-

vať preventívne pred letnou sezónou. 
V  prípade beta glucanu boli mnoho-
krát vedecky dokázané jeho účinky 
na imunitné bunky, ktoré v  jeho prí-
tomnosti, obrazne povedané, dostanú 
väčšiu chuť na nepriateľské ciele, teda 
na vírusy, baktérie, mikróby, plesne. 
Kyselina hyalurónová zase pomáha 
hojiť drobné poranenia a zvyšuje pruž-
nosť tkanív, čo je pri podráždenej vagi-
nálnej sliznici veľmi dôležité. 

Účinná pomoc imunite

Ak sa pravidelne objavujú spomínané 
gynekologické problémy, je vhodné 
stimulovať imunitný systém aj „zvnút-
ra“. Najúčinnejšie doteraz známe pro-
striedky na podporu imunity sa uka-
zujú prírodné polysacharidy – beta 
glucany. Z nich je to najmä vysokočistý 
beta glucan (viac ako 90 %), získavaný 
z  hlivy ustricovej. Pôsobí na zvyšova-
nie funkčnosti imunitného systému. 
Prípravky s  beta glucanom môžeme 
užívať dlhodobo, preventívne, ale naj-
mä vtedy, keď sú predpoklady na osla-
benie imunity. Ak už ochorenie pre-
puklo, dávkovanie sa môže dočasne aj 
zvýšiť. Ako podpora pri gynekologic-
kých ochoreniach (HPV, mykózy, infek-
cie, virózy, candidy, atď.) predstavuje 
aplikácia výživového doplnku s  vyso-
kočistým beta glucanom serióznu po-
moc organizmu. Ochorenie ustupuje, 
výsledky sa systematicky zlepšujú 
a čo je dôležitejšie, nenastáva recidíva. 

tipy do letnej
lekárničky

Výrobca: Natures s.r.o., A. Sládkoviča 33, 
91701 Trnava, natures@natures.sk, tel: 
033/5501673. Vyrábané v systéme riadenia 
kvality ISO 9001:2008 a  systéme bezpečnosti 
potravín ISO 22000:2005. 

www.natures.sk

femiglucan vaginálne čapíky

• podpora regenerácie vaginálnej 
mikroflóry a tkanív

• pomáha redukovať podráždenie, 
dyskomfort 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
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Pravidlá pri návšteve 
wellness či kúpaliska:

 � Vynechajte návštevu, ak máte 
akútny zdravotný problém 
(prechladenie).

 � S  rankami či zádermi do ba-
zéna vôbec nechoďte.

 � Dôsledne dodržujte hygienic-
ké pravidlá pre návštevníkov, 
vrátane zvýšenej osobnej hy-
gieny pred vstupom do vody, 
ale i po ukončení pobytu.

 � Osoby citlivé na gynekologic-
ké problémy by mali radšej 
navštevovať menšie wellness 
centrá s  nižším počtom ľudí 
v  bazéne a  vyšším štandar-
dom ošetrovania vody.



PRE DOVOLENKU 
V POHODE

Liek Wobenzym®

praktické balenie 300 tabliet
malé, moderné, skladné

ideálne na cesty a na šport

Informujte sa u svojho lekára.
Viac na www.wobenzym.sk

Wobenzym je tradičný liek z prírodných zdrojov na vnútorné použitie. Starostlivo čítajte písomnú informáciu pre používateľov.
MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika, MUDr. Richard Zachar, Kamenná 46, 966 22 Lutila.

www.wobenzym.sk, konzultácie na tel.: 0911 723 175

urýchľuje hojenie prípadného úrazu

posilňuje oslabenú imunitu

NOVINKA 800 tbl.

300 tbl.

Inzercia



Sestry sú jednou z najdôležitejších 
súčastí práce na oddelení
Z primára kardiologickej JIS (jednotky in-
tenzívnej starostlivosti) Detského kardio-
centra, MUDr. Pavla Kunovského, PhD., 
MBA vyžaruje kľud a nesmierne zaniete-
nie pre svoju prácu, a to aj napriek tomu, 
že liečiť malých pacientov s chorým srd-
com si vyžaduje veľkú dávku zodpoved-
nosti, odbornosti a trpezlivosti. Porozprá-
val nám, ako prebieha jeho bežný deň 
v práci, koľko detí ročne sa rodí s vrode-
nou chybou srdca, ale aj  akú dôležitú 
rolu majú sestry na oddelení a prečo je 
ich v poslednej dobe nedostatok

Detské kardiocentrum je jediné 
špecializované pracovisko na 
Slovensku. Znamená to, že 
všetky deti z celého Slovenska 
prichádzajú do DKC. Je vôbec 
možné zvládať starostlivosť 
o toľkých pacientov?

Ročne sa rodí približne 350 detí 
s  vrodenými chorobami srdca (VCHS), 
z toho približne 80-100 detí ma kritickú 
VCHS. Kritická znamená, že bez poskyt-
nutia liečby by zomreli v priebehu dní až 
týždňov. Okrem toho deti chodia na am-
bulantné kontroly a kontrolné hospitali-
zácie z  celého Slovenska. Keďže sme 
koncové a jediné pracovisko tohto dru-
hu, je pre nás kategorický imperatív po-
skytnúť všetkým deťom primeranú sta-
rostlivosť. Nikto sa nás nepýta, čí máme 
miesto na akútnu hospitalizáciu. Aj keď 
nemáme, musíme ho vytvoriť, čo nie-
kedy vyžaduje extrémne improvizačné 
schopnosti a pevné nervy. Ale zatiaľ to 
zvládame a dúfame, že v novom paviló-
ne to bude lepšie. Hlavný problém bude 
skôr nedostatok zdravotných sestier.

Znie to veľmi náročne. Aj sestry 
sú na oddelení dôležitou 
súčasťou. Máte v nich oporu?

Trúfam si povedať, že sestry sú jednou 
z  najdôležitejších súčastí práce na JIS. 
Sú to práve ony, ktoré poznajú najlepšie 
svojich pacientov, pretože s nimi najviac 
pracujú, starajú sa o nich, dávajú im lie-

ky robia odbery, rehabilitujú, kŕmia ich 
a  malé deti aj prebaľujú. Vždy som sa 
snažil, aby boli súčasťou tímu, aby sa 
zamýšľali nad možnými príčinami prob-
lémov a svoje zistenia nám odovzdávali. 
Na konci vizity sa ich vždy pýtam na ich 
názor, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý 
a často na základe ich informácii mení-
me liečbu. Vždy sa snažím vysvetľovať, 
čo robíme a  prečo to robíme a  sústav-
ne ich vzdelávať pri lôžku pacienta. Tým 
vzniká silná väzba a buduje sa pocit spo-
lupatričnosti, ktorý je pri niekedy hektic-
kej práci tak dôležitý. Máme vynikajúce 
sestry, za ktoré môžem ručiť, každá je iná 
a  osobitá, ale vytvárajú skvelý kolektív, 
ktorý si vzájomne pomáha. Myslím, že sú 
mojou veľkou oporou.

Dnes je všeobecne známe, 
že na oddeleniach chýbajú 
sestry. Aká je situácia v DKC?

Situácia v DKC je bohužiaľ podobná 
ako vo väčšine zdravotníckych zariadení 
v  Bratislave. Možno ešte horšia v  tom, 
že na vysokých školách zanikla špe-
cializácia – detská sestra. Absolventky 
majú malé skúsenosti s  deťmi, a  preto 
sa práce s deťmi trochu boja a preferujú 
oddelenia pre dospelých.

Prečo by sestra mala ísť 
pracovať práve do DKC? Aké 
poskytujete benefity?

Sú to dva hlavné dôvody. Prvý je vzác-
na ústretovosť a pochopenie nášho ge-
nerálneho riaditeľa, ktorý si uvedomuje 
dôležitosť tohto problému a vytvára také 
finančné podmienky, pre ktoré sa aj po 
tejto stránke stávame veľmi konkurenč-
ným pracoviskom. Druhý  dôvod, mož-
no ešte dôležitejší je, že prídu pracovať 
na špičkové špecializované pracovisko, 
kde sa poskytuje veľmi zaujímavá a rôz-
norodá liečba. Sestrám sa umožňujú 
školiace akcie na Slovenku ale aj v za-
hraničí. Po ukončení výstavby nového 
pavilónu DKC a  plánovanom sťahovaní 
začiatkom budúceho roka budú mať 
možnosť pracovať v  podmienkach, 
ktoré sú vysoko nadštandardné ako 
na Slovensku, tak aj v strednej Európe. 
Lacné ubytovanie v  internáte NUSCH 
pre mimo bratislavské sestry je samo-
zrejmosťou.

Pridajte sa k nám! V prípade 
záujmu o prácu sestry v Detskom 

kardiocentre, navštívte 
www.nusch.sk a v hornom menu 

kliknite na záložku kariéra.
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TIP NA VÝLET: NAJPRESTÍŽNEJŠÍ 
FUTBALOVÝ TURNAJ LETA

Bayern Mníchov bude opäť organizovať 
obľúbený futbalový turnaj Audi Cup. Ten 
je skvelým tipom na letný výlet pre futba-
lových fanúšikov aj rodiny s deťmi.

Audi Cup, na ktorom si každý druhý 
rok zmerajú sily futbalové veľkokluby, je 
výkladnou skriňou známych hráčov aj 
atraktívnych zápasov.

Tento rok sa na ňom predstaví Bayern, 
Real Madrid, Tottenham a  Fenerbahce. 
A  to je záruka skvelých výkonov. Turnaj 
sa odohrá za dva dni (30. – 31. júla) a tvorí 
ho semifinálový deň a finále. V rámci kaž-
dého hracieho dňa si fanúšikovia môžu 
vychutnať dva zápasy v kolosálnej Allianz 
Aréne. 

Veľa práce. Tak by sa dala charakteri-
zovať situácia Bavorov počas letného pre-

stupového obdobia. Odchod dlhoročných 
opôr Bayernu v  podobe Arjena Robbena 
a Francka Ribéryho je stratou, s ktorou si 
bude musieť poradiť chorvátsky kormidel-
ník Niko Kovač. Alebo bude trénerom nie-
kto iný? V Mníchove nastanú zmeny a ne-
bude ich málo. Na Audi Cupe sa môžete 
tešiť na nové mená svetového futbalu.

V prípade Realu to platí dvojnásobne. 
Katastrofálna sezóna Bieleho baletu napo-
vedá, že Florentino Pérez otvorí pokladnič-
ku dokorán. Eden Hazard? Kylian Mbappé? 
Christian Eriksen? V hre sú veľké postavy, 
„pusinky“ budú azda najaktívnejším akté-
rom na prestupovom trhu. A ideálna prípra-
va na novú sezónu? Audi Cup 2019!

Zostáva Tottenham, ktorý prežil snáď 
najlepšiu sezónu v histórii, a ponúka útoč-
ný klenot Harryho Kanea či šikovného De-

leho Alliho. Posledným z  kvarteta účast-
níkov Audi Cupu 2019 je Fenerbahce. 
Turecký tím sa bude snažiť potrápiť favo-
ritov turnaja. Podarí sa mu to? Presvedčte 
sa naživo už od 55 eur. 

Študenti a deti do 13 rokov si užijú fut-
balový sviatok lacnejšie a  čitatelia Cafe 
News získajú zľavu 10 %, ak pri objed-
návke zájazdu využijú kód „cafenews10“. 
Sledujte futbalový turnaj leta za super 
ceny s  najskúsenejšou športovou CK na 
Slovensku.



ČINKY VERZUS STROJE
Môžeme pribrať svalovú hmotu, keď cvičíme len na strojoch? Môžeme dosiahnuť 
svalovú definíciu alebo redukciu váhy výlučne cvičením s činkami, bez použitia 
strojov? Toto je častá téma rozhovorov začínajúcich, ale aj pokročilých cvičencov.

Ak nebudeme chodiť okolo horúcej kaše 
a  zbytočne veci komplikovať, odpoveď 
na obidve otázky je: určite ÁNO. Každo-
pádne, je na mieste povedať si výhody, 
resp. nevýhody oboch prístupov.

Pokiaľ je vaším cieľom hlavne svalová 
hmota a sila, váš tréning by mal rozhodne 
zahŕňať cviky s tzv. voľnými váhami (veľké 
činky, jednoručné činky, kettlebells, me-
dicinbaly a pod.). Tento fakt jednoznačne 
potvrdzujú výsledky a  skúsenosti vzpie-
račov, powerliftérov, silových atlétov ale-

bo kulturistov. Voľné váhy na rozdiel od 
posilňovacích strojov aktivizujú väčšie 
množstvo svalov, pretože okrem hlavné-
ho želaného účinku na konkrétnu svalo-
vú partiu vyžadujú zapojenie množstva 
ďalších svalov na stabilizovanie bremena 
(činky, závažia) a  tým samozrejme aj vy-
naloženie väčšieho úsilia. Z tohto dôvodu 
cviky s voľnými váhami obvykle zaraďuje-
me v tréningu ako prvé.

Benefity voľných  váh 

Zatiaľ čo stroje majú viac-menej presne 
vymedzenú dráhu pohybu a tým pádom 
vám dávajú možnosť sa viac sústrediť 
na pohyb a  precvičovanú partiu  (či už 
je to tlak alebo ťah, príp. páka), voľné 
váhy zasa umožňujú prispôsobiť a opti-
malizovať dráhu pohybu individuálnym 
pákovým pomerom končatín. V prípade 
zaostávajúcej svalovej partie je použitie 
strojov často používaným spôsobom. 

Obrovskou výhodou voľných váh (či-
niek) je ich skladnosť a variabilita použi-
tia, čo v praxi znamená, že vám stačí mať 
pár nakladacích jednoručiek, veľkú činku, 
príp. lavičku a  dokážete spraviť pestrý 
a  efektívny tréning s  množstvom „výživ-
ných“ cvikov.

Benefity strojov

Cvičenie na strojoch má veľký prínos 
pri rehabilitácii (obnovovaní mobility), 
napríklad v  prípade zranení (resp. poo-
peračných stavoch) pohybového apará-
tu (ramená, kolená a  pod.) a  spevnenie 
kĺbových spojení. V prípade zdravotného 
obmedzenia alebo zhoršenej mobility 
predstavujú posilňovacie stroje bezpeč-
nú alternatívu tréningu. 

Použitie strojov na izolovanie a doko-
nalé precvičenie svalových partií je ne-
vyhnutnou súčasťou tréningu kulturistov. 
Rôzne variabilné kladkové zariadenia sú 
využívané v  kondičnej a  silovej príprave 
športovcov. Takisto v  prípade tréningu 
niektorých svalových partií, ako napr. lý-
tka je použitie posilňovacích zariadení 
veľmi užitočné.

Ak chcete vedieť ako správne cvičiť, 
pod dohľadom odborníkov, príďte k nám 
do Maximusu. Radi sa o vás postaráme .

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
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JÚNOVÉ PREMIÉRY
YESTERDAY
Premiéra 27.6.2019

Romantická hudobná komédia

Nie veľmi úspešný pesničkár Jack (Himesh Patel) chce zavesiť gitaru na klinec. Jeho  
pesničky nikto nepočúva okrem jeho najlepšej kamarátky Ellie (Lily James). Všetko sa 
zmení keď ho počas záhadného globálneho zatmenia zrazí autobus. Zatmenie okrem 
iného spôsobí hudobnú katastrofu. Na párty, ktorú pre neho pripravili priatelia na po-
česť uzdravenia si zabrnká legendárnu pieseň Yesterday od Beatles. Notoricky známu 
melódiu nikto nespozná, priatelia sa tvária, akoby jednu z najznámejších piesní všet-
kých čias počuli prvýkrát v živote. Mohol by to byť nepodarený vtip, ale vyhľadávanie  
v googli sa chová rovnako. O Beatles nie je ani zmienky, ako keby nikdy neexistovali. 
Jack vycíti svoju príležitosť. Stačí, keď si vybaví všetky hity legendárnych Chrobákov 
z Liverpoolu, a svet mu hneď bude ležať pri nohách. A ono to funguje! Dokonca tak 
dobre, že aj slávny Ed Sheeran (hrá vo filmeu seba samého), ktorý vezme Jacka ako 
predskokana na svoje turné, uzná, že tento chlapec odnikiaľ je oveľa talentovanejší než 
je on sám. Radosť Jackovi kazia len dve „maličkosti“ – vedomie, že sa dopúšťa celosve-
tového podvodu, a strata najlepšej priateľky Ellie. Tá má pocit, že by ho mala konečne 
prestať milovať, keďže jej láska je jednostranná, a so zlomeným srdcom ho pošle do L. 
A. natočiť najlepšiu platňu všetkých čias. Lenže keď spievate o tom, že k životu stačí iba 
láska („All you need is love“), môže vám to zrazu dosť zmeniť vaše priority.

MUŽI V ČIERNOM - GLOBÁLNA HROZBA 
Premiéra 13. júna 2019 

Muži v čiernom od nepamäti chránili Zem pred nebezpečenstvom  
z vesmíru. V novom dobrodružstve však stoja proti hrozbe, s akou sa 
ešte nestretli: zradcovi v ich vlastných radoch. 

Scenár mala na starosti kreatívna dvojka Matt Holloway a Art Mar-
cum stojaca za kinohitmi ako Iron Man či Transformers: Posledný 
rytier. Na režijnej stoličke sedí režisér F. Gary Gray, ktorý má na 
svedomí posledný diel série Rýchlo a zbesilo či krimikomédiu Lúpež 
po taliansky. Známej dvojke Chris-Tessa budú v pokračovaní akčnej 
sci-fi komédie sekundovať aj hollywoodske legendy. Šéfov pobočiek 
tajnej organizácie si zahrali harcovníci Liam Neeson a Emma Thom-
pson. Tešiť sa môžete aj na návrat obľúbených mimozemšťanov žijú-
cich medzi nami, no tiež novú dávku utajených vesmírnych votrelcov 
a špeciálnych technológií.



DIGI PRINIESLA FINÁLE 
GAME OF THRONES DO KINA
Bratislava – Neopakovateľná atmosféra jedinečného 
zážitku na veľkom plátne. Také bolo finále epického 
seriálu, ktoré priniesla DIGI SLOVAKIA svojim 
zákazníkom, partnerom a fanúšikom seriálu.

Vyvrcholenie seriálu 
Game of Thrones v kine

Tak znel projekt, do ktorého sa DIGI Slo-
vakia v spolupráci s HBO a kinom CINE-
MAX pustili. Oslovili svojich partnerov, 
médiá, zamestnancov a v neposlednom 
rade aj svojich zákazníkov a  fanúšikov, 
ktorých pozvali na exkluzívne premieta-
nie pre viac ako 250 divákov.

„Už v minulosti sme stavili na podob-
né športové projekty pod názvom Futbal 
v kine, keď sme vysielali najlepšie zápasy 
anglickej či španielskej ligy, a tešili sa ob-
rovskému záujmu. Ako praví fanúšikovia 
seriálu sme boli presvedčení, že rovnako 
bude fungovať aj dlho očakávaná po-
sledná časť Game of Thrones,“ okomen-
toval výsledok podujatia Michal Mažár, 
riaditeľ marketingu a predaja.

DIGI Slovakia zorganizovala akciu, 
aká na Slovensku ešte nebola. „Finále 
seriálu si vysielanie v  kine jednoducho 
zaslúžilo. Vďaka partnerom HBO a  CI-
NEMAX sa nám to podarilo a tešíme sa, 

že to dopadlo výborne,“ dodal Michal 
Mažár.

Už počas súťaže o  lístky spoloč-
nosť zaregistrovala veľký záujem o toto 

podujatie. V  priebehu týždňa sa do 
hry zapojilo viac ako 5 000 súťažiacich 
na sociálnej sieti. Ľudia majú záujem 
o  netradičné veci: spojenie futbalu či 
epického seriálu s  veľkým kinovým 
plátnom.

DIGI Slovakia v  budúcnosti plánuje po-
kračovať v podobných projektoch vo via-
cerých mestách na Slovensku.

F E N O M É N 2 5cafe news



Ako pripraviť auto na leto
Leto už klope na dvere a spolu s ním aj vyššie teploty. Čo teda treba spraviť, 
aby vaše auto prežilo nasledujúce horúce mesiace bez ujmy?

Keďže v  lete sa poriadne zapotíme, je 
dôležité si skontrolovať funkčnosť kli-
matizácie. Či už ide o jej tesnenie alebo 
výmenu filtra, je lepšie zájsť s autom do 
autoservisu a  nechať to na odborníkov. 
Filter je zanesený najrôznejšími orga-
nizmami či menšími formami plesní. Pri 
zapnutí klímy sa tak môže stať, že všet-
ky nečistoty bude vdychovať posádka 
auta, preto ho treba vymieňať každý rok 
(ak ste alergik, tak častejšie). Nielenže sa 
vám bude lepšie dýchať, ale klimatizácia 
bude účinnejšia.

TIP:
Najlepším spôsobom čistenia 
okruhu klimatizácie je 
pomocou ozónu. Nie je to 
finančne náročné a v servise 
to zaberie 45 minút.

Tak ako svoju pokožku chránime pred 
UV žiarením, tak musíme chrániť aj po-

vrch auta. Lak najlepšie ochránite vos-
kovaním. Je to však náročné, hlavne ča-
sovo. Preto doprajte svojmu autu kúpeľ 
v  autoumyvárni a  nechajte špecialistov 
postarať sa oňho.

TIP:
Ak si na túto úlohu trúfate 
sami, nevoskujte svoje 
auto vo veľmi horúcom 
ani chladnom počasí. 
Radšej využite tieň.

Dôležitý je nielen vonkajší vzhľad auta, 
ale aj vnútorný, predovšetkým jeho 
funkčnosť. Predtým, ako začnete, uistite 
sa, že motor je dostatočne vychladený. 
Skontrolujte olej. Podľa rysky ľahko zis-
títe, či ho máte dostatok. Ak nie, dolejte 
len olej, ktorý ste použili predtým, nie iný 
druh. Okrem toho treba zistiť stav chla-
diacej kvapaliny či zmesi v  ostrekova-
čoch.

TIP:
Zimnú zmes nevylievajte. 
Pokojne ju dopoužívajte 
a až potom doplňte letnú.

Nezabúdajte ani na pneumatiky. Dôle-
žité je skontrolovať povrch dezénu. Ako 
na to? Zoberte si dvojeurovú mincu a  jej 
strieborný okraj so šírkou 4 mm vložte do 
drážky. Ak lem dokážete schovať, pneu-
matiky ešte pár mesiacov vydržia. Stiera-
če tiež nesmiete vynechať. Čisté sklo je 
základom dobrého videnia a k dobrému 
videniu Vám pomôžu práve naše stierače. 
Nezabúdajte na ich výmenu. Ak sú gumy 
na nich staré, budú vám na skle robiť 
čmuhy, preto si ich radšej prestriedajte.

Nakoniec už zostáva len povysávať 
interiér a skontrolovať svetlá. Ak ste tak 
urobili, vaše auto je pripravené na ďalšiu 
letnú sezónu.

K r i s t í n a  M a r c i n e k o v á

Kvalitne stierače na Vaše auto
Objednávky cez internet alebo telefonicky 
0905 176 550

Ochranné plachty na auto
Objednávky cez internet alebo telefonicky
0905 324 114

CarexBratislava s.r.o., 
Harmincova 1/B
84102 Bratislava

Pondelok - piatok:
7.00 hod. -16.00 hod.

tel.:02/6428 8784
mob.:+421 903 755 839
e-mail:carex@carex.sk 

web: www.carexba.sk

  opravy všetkých 
typov vozidiel

  elektrikárske, klampiarske 
a mechanické práce

  geometria

  pneuservis

  opravy klímy
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VÝKUP HODINIEK 
SCHAFFHAUSEN
STAROMESTSKÁ 3
BRATISLAVA

0944 137683

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

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

REZANIE BETÓNU
AKCIOVÉ CENY!

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
MÚZEUM MINCÍ A MEDAILÍ KREMNICA

Jedinečné špecializované múzeum prezentuje dejiny peňazí 
a medailérstva na našom území, históriu zlatého mesta Kremnice 
a slávneho kremnického baníctva a mincovníctva. Múzeum spravuje 
rôznorodý zbierkový fond, v ktorom nechýbajú vzácne exponáty z oblasti 
numizmatiky, medailérstva, regionálnej histórie a výtvarného umenia. 

Navštívte naše expozície a objavujte s nami poklady!

KALENDÁR LETNÝCH PODUJATÍ V MÚZEU MINCÍ A MEDAILÍ:

• ČARO KERAMIKY / 5. 7. 2019 / výstava Pôvab kameninových záhrad
• PIKNIK NA HRADE / 13. 7. 2019 / Mestský hrad
• PRÍBEHY V MÚZEU / 10. 8. 2019 / Expozícia Líce a rub peňazí
• STRAŠIDLÁ NA HRADE / 23. 8. 2019 / Mestský hrad  

muzeum@nbs.sk I www.muzeumkremnica.sk 
Aktuálne informácie o každom podujatí, výstave, otváracie hodiny a kontakty 

nájdete na web-stránke múzea.



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

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

U264
rozmer: 228 x 279 cm
celokoža DENVER 
1,3 - 1,5 mm hrubá

1 840, €

U325
rozmer: 236 x 302 cm
celokoža DENVER 
1,3 - 1,5 mm hrubá

1 580, €

U118
rozmer: 266 x 328 cm
celokoža DENVER 
1,3 - 1,5 mm hrubá

2 019, €
luxusná látka 

1 364, €

U255
U330

2-sed
celokoža DENVER 
1,3 - 1,5 mm hrubá

942, €
luxusná látka 

581, €

3-sed
celokoža DENVER 
1,3 - 1,5 mm hrubá

980, €

30
elementov 

v akcii

19
elementov 

v akcii

12
elementov 

v akcii

11
elementov 

v akcii

8
elementov 

v akcii
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