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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



Editoriál
Ani sme sa nenazdali a už je tu júl. Slniečko neustupuje, 
kúpaliská sú preplnené a dovolenky v plnom prúde. 

Cestovaniu v lete neunikne takmer nikto z nás. Tento-
krát sa naša Silvia Vaculíková vydala do skalného mes-
tečka Ronda v  Španielsku. Mesto je bohaté nielen na 
svoju históriu, ale aj vzhľad a scenériu. Nájdete tu napr. 
jednu z  najväčších býčích arén (konkrétne Plaza de To-
ros), rondskú mešitu, most Puente Nuevo a mnoho ďal-
ších skvostov. Svojou veľkoleposťou si získa srdce každé-
ho turistu. 

Takýto zážitok je najlepšie prežiť so svojimi blízkymi 
a tými, ktorých najviac milujeme. Všetci vieme, že tu ne-

budeme večne, ale večný odkaz po sebe zanechať mô-
žeme. TOPA TOUCH prišiel s unikátnym nápadom – od-
tlačky na prívesku. Nie sú to nejaké hlinené tabuľky, ale 
strieborné či zlaté spomienky, ktoré budú stále s  vami. 
V  Cafe News si môžete prečítať rozhovor s  majiteľom 
Tomášom Strížom, ktorý vám už o jeho nápade prezradí 
viac.

Toto leto si užite naplno. Choďte k  jazeru, na bicykel 
alebo len leňošte v  pohodlí doma. Hlavne sa zabávajte 
a prežite ho so svojimi blízkymi. Nebojte sa nám o vašich 
zážitkoch napísať, radi si ich prečítame! 

Kristína Marcineková
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Tomáš Stríž
Uchovanie spomienok

1.  Ako sa zrodil názov TOPA 
TOUCH? Napovedá, že 
ide o niečo hmatateľné. 
Čo TOPA TOUCH ponúka 
a prečo by ho ľudia 
chceli mať doma?

Názov značky vznikol v mojej hlave veľmi 
rýchlo. Ja osobne som štvrtá generácia 
našej rodinnej pohrebnej služby a jej za-
kladateľom bol môj pra-pra-pra dedko 
Patrik. Zobral som prvé dve písmená 
z môjho a jeho krstného mena a tak vzni-
kol základ názvu mojej značky. TOUCH 
už je prekladom z  angličtiny pre slovo 
dotyk, ktorý zohráva hlavnú úlohu v mo-

jej práci, lebo pri zvečňovaní odtlačkov 
je tou hlavnou emóciou možnosť dotyku 
odtlačku, navodenie emócie, spomienky 
cez dotknutie sa odtlačku, zvečneného 
na prívesku.

2.  Aké druhy príveskov 
vyrábate a z akého 
materiálu?

Všetky moje prívesky sú vyrobené buď 
zo striebra alebo zo 14-karátového zla-
ta. Hneď na začiatku tohto nápadu som 
si povedal, že tak unikátna spomienka 
resp. zvečnenie odtlačkov, ktoré má kaž-
dý z  nás jedinečné patria na jedinečný 

a vzácny materiál, ktorými striebro a zla-
to je.

3.  Čo ak by som chcela 
mať na jednom prívesku 
aj dcéru, aj syna, aj 
nášho štvornohého 
miláčika. Dá sa to?

Nechcem to úplne prehnať, ale Vašej 
fantázii pri výrobe šperku TOPA TOUCH 
sa hranice takmer vôbec nekladú. Preto 
odpoveď je áno, dá sa zvečniť na jeden 
prívesok pokojne aj odtlačky ručičky či 
nožičky vašej dcérky a zároveň aj labka 
domáceho miláčika. A ak by to bol štvor-
lístok, pokojne môžeme ešte pridať je-
den odtlačok :). Na jeden prívesok som 
zatiaľ robil najviac 11 odtlačkov prstov. 
Bol to darček od kolegov z práce pre ich 
kolegynku, ktorá odchádzala po dlhých 
rokoch na dôchodok. Chceli, aby na nich 
spomínala a mala ich tak stále pri sebe.

4.  Všimli sme si, že Vaše 
originálne výrobky zaujali 
aj Zuzku Belohorcovú, 
ktorá už dlhodobo 
žije v USA, konkrétne 
na Miami. Ako ste sa 
stretli resp. spoznali?

Zuzka je pre mňa už ako člen rodiny, 
moja sestra. Pamätám si, ako som ju 
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prvýkrát stretol na Miami. Bol som tam 
s kamarátom Michalom Petríkom, s kto-
rým mala fotenie, a vtedy som ju prvý-
krát videl naživo. Už počas fotenia sme 
si totálne sadli, čo sa týka povahy aj 
zmyslu pre humor. Hneď sa jej páčil aj 
zmysel mojej práce a v podstate okam-
žite chcela, aby som zvečnil odtlačky jej 
členov rodiny. Odvtedy som si jej rodinu 
celú zamiloval a môžem povedať, že keď 
som na Miami, vnímam ich ako svoju ro-
dinu, ku ktorej chodím na návštevy, lebo 
bývajú za oceánom.

5.  Otázky na Zuzku: Ako 
si spomínate na prvé 
stretnutie s Tomášom? Čo 
Vás očarilo na jeho práci, 
že ste sa rozhodli zvečniť 
si aj odtlačky svojich detí?

Tomáš ma očaril už na začiatku. Najprv 
ma oslovil Michal Petrík na fotenie. Keď 
som tam prišla a  zbadala ho stáť vedľa 
Tomáša, hovorím si: „Aké dve zlaté, mla-
dé kuriatka.“ (smiech). Urobil na mňa veľ-
mi dobrý dojem. Je to normálny, úžasný, 
charizmatický chlap. Na jeho práci ma 
fascinovalo hlavne spojenie so spo-
mienkami a odtlačkami prstov. Bližšie mi 
o  tom však najprv povedal môj manžel, 
ktorý si preštudoval Tomášove začiatky 
a hneď sa mi to zapáčilo. Hneď prvýkrát, 

ako nás Tomáš navštívil, spravil odtlačky 
našich detí. O to viac sa naše priateľstvo 
prehĺbilo.

6.  Počuli sme aj o vašej 
novinke, spomienkovej 
mape pre rodičov. Ako 
to vlastne funguje?

Snažím sa neustále prinášať nové a nové 
veci, ktoré ale vždy súvisia s mojou prá-
cou. V  tomto prípade mi napadlo spra-
viť nejakú peknú vizuálnu spomienkovú 
“mapu”, na ktorej by si rodičia mohli spo-
ločne zvečňovať všetky dôležité míľniky 
zo života ich dieťatka. Preto v nej nájde-
te napríklad možnosť vpísania dátumu, 
kedy sa rodičia dozvedeli, že čakajú 
drobčeka, cez údaje pri narodení, fotka 
prvého dňa na svete, priestor na od-
tlačky až po fotky s  rodičmi a  iné veľmi 
pekné a dôležité udalosti, ktoré stoja za 
zapamätanie.

7.  Aké typy klientov si 
u vás najčastejšie 
objednávajú výrobky? Sú 
to skôr ženy alebo máte 
niečo aj pre pánov?

Je to nesmierne veľká väčšina na strane 
žien. Ženy sú vo viac ako 90% prípadoch 
zákazníkmi a v tých zvyšných 10% aj tak 
ešte minimálne polovica chlapov dosta-
la tip od svojej ženy. Na základe toho sa 
mi ozvali. Zvyšní muži chcú svoje polo-
vičky obdarovať za to, že im priviedli na 

svet krásneho, nového člena rodiny, kto-
rý im robí radosť.

8.  Ako vyzerá váš bežný 
deň mimo vašej práce?

Môj deň mimo práce je pomerne jasne 
daný. Po každodennej práci sa snažím ísť 
si dobiť energiu do posilňovne. Našťastie 
Golem Club Relax mám hneď blízko 
svojho domu, takže to je moje útočisko 
po pracovnom nasadení. Vždy tam na-
čerpávam nové nápady, vetrám myš-
lienky a dobíjam energiu. Je to taký môj 
spôsob psychohygieny z  práce, a  záro-
veň niečo robím aj pre svoje telo. Zvyšok 
voľného času sa snažím tráviť s rodinou 
a kamarátmi.

9.  Čo je vašou najväčšou 
výzvou (cieľom) v rámci 
vašej unikátnej práce?

Mojou najväčšou výzvou je v  každom 
prípade priniesť vždy najlepší, kvalitný 
výsledok v  podobe prívesku TOPA TO-
UCH, v  ktorom má zákazník zvečnené 
odtlačky svojich blízkych milovaných. 
Nasledujúca výzva je uspieť na aspoň 
jednom zahraničnom trhu s mojou znač-
kou TOPA TOUCH.

w w w . t o p a t o u c h . s k



JÚNOVÉ PREMIÉRY

LION KING
Premiéra 18. 07. 2019

Walt Disney uvádza nové spracovanie legendárneho príbehu. V af-
rickej savane sa narodí malý Simba, syn levieho kráľa Mufasu. Malý 
princ zbožňuje svojho otca a postupne sa učí, ako sa stať dobrým 
panovníkom. Nie každý v  kráľovstve je však jeho príchodom nad-
šený. Mufasov brat Scar, ktorý mal byť pôvodne následníkom, má 
vlastný temný plán, ako sa dostať na trón... Levia skala sa stane 
svedkom súboja plného intríg, ktorý končí tragédiou a Simbovým vy-
hnanstvom. Malý lev sa náhle musí postarať sám o seba. S pomocou 
nových priateľov – bezstarostnej dvojice Timon a  Pumba – Simba 
pomaly dospieva a pripravuje sa vziať si späť to, čo mu právoplatne 
náleží..

SPIDER-MAN: ĎALEKO OD DOMOVA 
Premiéra 3. júl 2019 

V  novej marvelovke Spider-Man: Ďaleko od domova sa Tom Hol-
land vracia ako dobrý sused Spider-Man, ktorý sa po udalostiach 
Avengers: Endgame musí postaviť novým hrozbám vo svete, ktorý 
sa navždy zmenil. Novinka predstavuje filmový svet Spider-Mana 
v novom svetle - Peter Parker opúšťa rodný New York a odchádza na 
letné prázdniny do Európy. Tie sa však v okamihu menia na obrov-
skú výzvu a najstrhujúcejšie dobrodružstvo všetkých čias.

Po osudovej bitke medzi dobrom a zlom, ktorá vrátila Petra Parkera 
a  jeho priateľov - a miliardy ďalších - späť na Zem, Peter naďalej 
smúti nad smrťou svojho mentora, Tonyho Starka. Všade, kam sa 
pozrie, vidí pocty najznámejšiemu Avengerovi a celý svet chce ve-
dieť, či práve on je nástupcom Iron Mana.

Peter nachádza útechu v slovách Tonyho priateľa Happyho Hogana: 
“Nemyslím si, že by to Tony urobil, ak by nevedel, že tu po jeho smrti 
budeš ty.” Avšak Happy má preňho ďalšiu správu, s ktorou sa Peter 
rozhodne nechce zaoberať: Spider-Mana hľadá Nick Fury. Odhod-
laný zavesiť hrdinstvo na pár týždňov na klinec, Peter sa Furymu 
vyhýba a odchádza so svojimi spolužiakmi na prázdniny do Európy.



CVIČENIE „NA POSLEDNÚ CHVÍĽU“ 

Každý z nás by sa na dovolenke radšej prezentoval vyšportovanou atletickou 
postavou ako rôsolovitými vankúšikmi. Náš želaný fyzický vzhľad je však odmenou 
za tvrdý celoročný a PRAVIDELNÝ tréning, a nie výsledkom sezónneho „ťaženia“. 

Bez ohľadu na typ športu či pohybo-
vej aktivity, ktorej sa pravidelne a  so 
záľubou venujeme, má naše snaženie 
nemalý vplyv na náš vzhľad. Ten je do 
určitej miery podmienený geneticky, čo 
v praxi znamená, že tí menej šťastní mu-
sia na sebe pracovať omnoho tvrdšie. 

Pokiaľ ste doteraz „kvasili“ a  teraz 
zrazu chcete za dva - tri týždne vyzerať 
ako Rocky alebo G.I.Jane, pokojne po-
kračujte v ničnerobení.

Ak sa však venujete pravidelnému 
tréningu a  radi by ste dosiahli čo naj-
lepšiu dovolenkovú formu, optimálne 
nastaveným kalorickým príjmom a  in-
tenzívnym tréningom je možné aj za 
pomerne krátke obdobie vybičovať sva-
ly a dať postave krajší vzhľad.

Pravidelnosť, vysoká 
intenzita, vyváženosť

Kľúčom k  rýchlejšiemu efektu a  dola-
deniu formy je pravidelnosť, vysoká in-
tenzita, vyváženosť – času je málo, preto 
skracujeme odpočinkové intervaly me-
dzi jednotlivými cvikmi a  sériami, zvy-
šujeme počet opakovaní na 10 - 15 (pri 
niektorých partiách na 12 - 20). Takisto je 
nevyhnutné zvýšiť frekvenciu tréningov, 
pričom by sme mali veľké svalové partie 
(nohy, chrbát, hrudník) precvičiť aspoň 2x 
týždenne.

Špeciálnou a kritickou kategóriou sú 
pre každého brušné svaly, resp. stredná 
časť trupu. Jeden známy akčný hrdina 
údajne svojho času povedal, že „brušá-
ky sú Hollywood“ – mať „vysekaný“ six-
pack alebo „radiátor“ celoročne, je pri 
bežnej životospráve pomerne náročné. 
Avšak ploché, funkčné a pevné brucho 
je reálny cieľ. Jeho dosiahnutie si vyža-
duje len dodržiavanie vyššie uvedených 
rád – nemusíte cvičiť brucho a stred tela 

hodinu, stačí sa mu pravidelne a dosta-
točnou intenzitou venovať 10 - 15 minút 
na konci tréningu.

Supersérie a sekvencie

Možností ako takpovediac „zakúriť pod 
kotlom“ je mnoho. Ak ste fanúšikom tra-
dičnej kulturistiky, skvelým spôsobom 
sú tzv. supersérie (trojsérie) alebo jedno-
ducho spájanie cvikov do sekvencií (tzv. 
kruhový tréning). Ďalšou z  možností je 
intervalový tréning. 

Dať tréningu „drive“ mô-
žete rôznymi spôsobmi: 

• skúste napríklad medzi série dre-
pov zaradiť kľuky na bradlách ale-
bo upažo vanie s  gumennými pásmi 
alebo zakončiť ťažké drepy výskokmi 
z drepu

• série tlakov na hrudník alebo rame-
ná môžete „preložiť“ tzv. austrálskymi 
zhybmi“ alebo zhybmi na TRX

• chôdzu vo výpadoch, tzv. lunge walk 
spojte s  mŕtvymi ťahmi alebo tzv. 
plank walk up 

• zaraďte do cvičenia intenzívne in-
tervaly komplexných viackĺbových 
pohybov ako napr. angličáky (bur-
pees), thrusters (drep - tlak), „moun-
tainclimber“, drepy s výskokmi, „split 
jumps“, „kettlebell swings“ , jedno-
duché boxerské techniky, veslovací 
trenažér, prípadne švihadlo na záver 
tréningu.

Veľmi efektívne je spojenie tzv. an-
tagonistických partií, t.j. svalov, ktoré 
pôsobia proti sebe, ako napr. biceps - 
triceps, prsné svaly – chrbát či spájanie 
cvikov ťah - tlak.

Úprava stravy je základ

Nevyhnutná úprava kalorického príjmu 
by mala ísť hlavne na úkor uhľohydrátov 
(napr. bežné prílohy jedál nahradiť zele-
ninou a  vylúčiť zo stravy múku a  peči-
vo) a  tukov – veľmi striktne kontrolovať 
večerný príjem (čo neznamená jesť, ale 
vyberať si, čo zjeme).

Nebojte sa v tréningu experimento-
vať v rámci svojich vedomostí a skúse-
ností a hľadať tréningovú metódu, ktorá 
vás baví a  zároveň prináša očakávaný 
výsledok. Ak si nie ste istí, zájdite naprí-
klad k  nám do Maximusu a  požiadajte 
o radu kvalifikovaného a skúseného tré-
nera. Radi pomôžeme.

Hlavne však pracujte na sebe celý 
rok a nielen pred dovolenkou .

R e n é  R i e g e l 
Tr é n e r 

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

PÁR TRIKOV PRED LETNOU DOVOLENKOU
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RONDA
Španielske skalné mestečko 
– rodisko býčích zápasov 

Z Malagy som sa rozhodla cestovať vla-
kom na jednodenný výlet do najpôso-
bivejšieho mestečka provincie – Rondy. 
Kupujem si cestovný lístok na krásnej 
modernej železničnej stanici s  množ-
stvom obchodíkov, kaviarní, detským 
kútikom a  dokonca s  kinom. Skôr ako 
sa cestujúci dostanú na perón k  vla-
ku, zastavuje ich bezpečnostná služba. 
Všetkých ľudí vyzýva na predloženie prí-
ručnej batožiny na pás, ktorý sa posúva 
do skeneru. „Veď nie sme na letisku,“ roz-
mýšľam nahlas. Kontrole však neunikne 
nik. Do vlaku sa nesmú nosiť podozrivé 
a  ostré predmety. Kontrolóri jednému 
pánovi vyberú z  tašky vreckový nožík 
a musí ho odhodiť do koša. Potom muža 
pre istotu celého skontrolujú ručným 
skenerom. Upozorňujem, že sa jedná 
o klasickú vnútroštátnu vlakovú prepra-
vu, kde cesta z  Malagy do Rondy trvá 
necelé dve hodiny.

Na bezpečnostnú prehliadku za-
budnem hneď ako si sadám do mo-
derného miestenkového vozňa. Je za-

plnený prevažne turistami. Komfortná 
cesta umožní turistom pozorovať okoli-
tú krajinu a rátať počet tunelov, ktorými 
sa prechádza. Najskôr sú vidieť len po-
lia a  olivovníky, neskôr kamenné hory, 
strže a  potôčiky. O  skutočnosti, že sa 
vezieme do vyššej nadmorskej výšky 

nás presviedča aj teplomer umiestne-
ný na informačnej obrazovke. Vonku 
sa ochladzuje. Vystúpime na malebnej 
železničnej stanici, ktorá je postavená 
v nadmorskej výške 744 metrov. 

Všetci turisti sa pohnú tým istým 
smerom – priamo do centra Rondy 
k  mostu Puente Nuevo. Nový most je 
postavený ponad dramatickú roklinu 
a  tok rieky Rio Guadalevín, čiže Hlbo-
kej rieky. Spája starú mestskú zástav-
bu s  novou. Most Puente Nuevo na 
návštevníka pri prvom pohľade veľmi 
nezapôsobí. Dláždený most, po okra-
joch chodníky a  vedľa nich hrubý ka-
menný múrik s  historickými lampami. 
Stačí však prejsť len zopár krokov ďalej 
a  hneď je každý turista unesený z  vý-
hľadu. 

Stojím v jedom z viacerých výklen-
kov mosta a doslova sa mi podlamujú 
nohy. V prvom rade z neskutočnej výš-
ky. Hneď potom z  nádherných pohľa-
dov, ktoré sa mi ponúkajú. Na tečúcu 
rieku dolu podo mnou skoro nedovidím 
a  ľudia nachádzajúci sa pod mostom 
vyzerajú zhora ako mravce. Samotný 
most akoby vyrástol z priepasti. Na jed-
nom jeho konci začína námestie Plaza 
de España. To preslávil Ernest Hemin-
gway v desiatej kapitole románu Komu 
zvonia do hrobu. Popisuje tu udalosť 
z  občianskej vojny, kedy tu boli zhro-
maždení a  bití „fašisti“ z  mesta a  ďalej 
boli hnaní uličkou rozostúpeného davu 
až k  útesu, kde boli zhodení dolu do 
strže. Ronda bola obľúbeným mestom 
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aj iných umelcov. Spomína sa básnik 
Rainer Maria Rilke, spisovateľ Alexander 
Dumas alebo Orson Welles – americký 
režisér, herec, scenárista a producent.

Staré mesto sa rozkladá južne od 
rokliny El Tajo. Roklinu preklenujú tri 
mosty, z  ktorých spomínaný Puente 
Nuevo je jedným z nich. Historické cen-
trum mestečka je obohnané masívnymi 
hradbami, ktoré prerušujú len dve staré 
brány. Moslimská Puerta de Almocá-
bar, ktorá v 13. storočí slúžila ako hlavná 
vstupná brána rondského hradu a Pue-
rta de Carlos V. zo 16. storočia. Pôvod-
né moslimské usporiadanie historickej 
zástavby sa dochovalo dodnes, hoci 
celkový ráz mestečka a úzkych uličiek 
udávajú renesančné sídla vplyvných 
rodov, ktorých predkovia sprevádzali 
katolíckeho kráľa Ferdinanda pri dobý-
janí mesta v roku 1485.

Neďaleko námestia stojí nepre-
hliadnuteľná biela elegantná býčia aré-
na Plaza de Toros. Dala by sa nazvať 
Mekkou všetkých býčích zápasov sveta. 
Je jednou z najstarších a najuznávanej-
ších arén na území Španielska. Priemer 
66 metrov jej zabezpečil prvenstvo me-
dzi najväčšími arénami a tým aj najne-
bezpečnejšími. Zaujímavosťou je, že jej 
kapacita je len päť tisíc divákov. Ronda 
sa právom hrdí tým, že dala svetu býčie 
zápasy. Práve tu sa nachádza jazdiareň 
Real Maestranza de Ronda, ktorá vznik-
la v roku 1572 ako výcvikové stredisko. 
Španielska šľachta sa tu učila jazdiť na 
koňoch a boju v sedle. Súčasťou výcvi-
ku bol aj boj s býkmi v aréne. Neskôr sa 
zvyky aristokratov v sedle koňa a v boji 

proti býkovi podarilo skĺbiť s  nebez-
pečnou ľudovou zábavou konanou na 
miestnych slávnostiach a  verejných 
priestranstvách miest. Tak vznikli býčie 
zápasy.

Prechádzam sa malebnými ulička-
mi a  každú chvíľu sa miestnych oby-
vateľov pýtam s mapou v ruke na ces-
tu, pretože sa tu dá ľahko zablúdiť. Za 
každou zákrutou objavím niečo nové 
a zaujímavé. Napríklad mestské múze-
um, ktoré je umiestnené v  Palacio de 
Mondragón. Okrem výhľadu na mesto 
z jeho záhrad sa tu dozvedám zaujíma-
vosti o  rímskych a  moslimských poh-
rebných zvyklostiach. Len minútku od 
paláca sa nachádza rondská mešita, 
ktorá bola prestavaná na chrám Iglesia 
de Santa María La Mayor. Svedčí o tom 

aj klenba pri vchode, ktorá je pokrytá 
nápismi v arabčine. Na koho rôzne štýly 
výzdob nezapôsobia tak ako na mňa, 
môže si ísť pozrieť svojské Museo del 
Bandolero. Andalúzia bola bohatou ob-
lasťou s výbornými obchodnými stykmi 
a to lákalo miestnych lúpežníkov. Mladí 
banditi si tu žili svojským životom, na 
ktorý sa dnes spomína už len romantic-
ky. Práve im je venované toto múzeum.

Ronda je skalné mestečko s  36-ti-
síc obyvateľmi, kde človek žasne pri 
pohľade na jeho veľkoleposť. Závrat 
vzbudzujúca mestská panoráma ho 
robia tým, čím je, a to najpôsobivejším 
mestečkom provincie Malaga.

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

Váš špecialista na Španielsko
Zájazdy od viac ako 300 CK
Osobný prístup

+421 948 884 652
bratislava-vajnorska@invia.sk

Bratislava 
Polus City Center
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Rýbarstvo, splav a voľný čas v lete
Prázdniny sú tu a spolu s ními aj dva mesiace horúceho voľna. Chcete 
svojím deťom dopriať nezabudnuteľné prázdniny, no neviete, čo s nimi 
podniknúť? Tu je niekoľko nápadov, ako si toto voľno obzvláštniť.

Rybárstvo. Netradičná zábavka nielen pre dospelých. Deti sa možno 
budú sťažovať na skoré vstávanie, ale nakoniec vám budú za to ďakovať. 
Nielenže sa všetci zabavíte, ale aj sa všetci zblížite. Deti zažijú adrenalín, 
naobedujete sa formou pikniku a možno spoznáte nových ľudí. Na Slo-
vensku je viac ako 900 rybárskych revírov, preto sa nemusíte báť, že by 
ste si nechytili voľné miesto. Striehnuť môžete na kaprov, šťuky, zubáčov 
a  ďalšie sladkovodné ryby. Ak sa takto chystáte stráviť deň, možno aj 
víkend, dopredu si zadovážte potrebné vybavenie. Udice, háčiky, návna-
dy, vlasce, dokonca aj plátenú rybársku stoličku. Všetko to viete zohnať 
v  rybárskych potrebách za rozumnú cenu. Netradičná zábava, pekné 
spomienky.

Tábory. Aby deti netrávili väčšinu času doma alebo mesiac u babič-
ky, prihláste ich do letného tábora. Vybrať si môžete z rôznych druhov. 
Od jazykových, cez tvorivé, až po zahraničné. Dĺžka pobytu je tiež na 
vás. Dnes už nájdete aj denné tábory, do ktorých vaše dieťa ráno príde 
a večer odíde. Môžu takto chodiť na karate, jazdu na koni, futbal, anglič-
tinu a pod. Potom sú ešte aj klasické ako sú Školy v prírode, kde sa deti 
zabavia rôznymi aktivitami a spievaním pri ohni. O ďalší zážitok z leta je 
tak postarané.

Splavovanie riek. Či sa už vyberiete na poriadny rafting alebo len plav-
bu bez náročných úsekov, nebudete sa nudiť. Slovenské rieky ako Hron, 
Dunajec a Orava ponúkajú splav pre celú rodinu na divokých i pokojných 
vlnách. Adrenalín a zábava na vode zaručia perfektný zážitok nielen de-
ťom, ale aj vám.

V  lete môžete robiť naozaj všetko. Poľovníctvo tiež nie je výnimkou, 
i keď je určené skôr dospelým ako deťom. Vaše ratolesti však môžete zo-

brať so sebou a nemusíte nutne poľovať. Stačí pozorovať lesnú zver a vaše 
dieťa vám bude vďačné. Okrem toho môžete navštíviť krásy Slovenska, ísť 
na peknú dovolenku do zahraničia alebo si dopriať odpočinok vo wellness 
centrách. Možností je veľa a nakoniec ani nebudete vedieť, ako rýchlo tie 
dva mesiace ubehnú.

Pažitková 1, Bratislava
Tel: 0905 715 258

www.bodymagic.sk
info@bodymagic.sk

AKCIA:
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

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



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.



Sestry sú naše pracovné partnerky
Je vedúcou lekárkou úseku arytmií kardiologického oddelenia Detského kardiocentra. 
Stále usmiata a sympatická MUDr. Viera Illiková nám porozprávala, ktorá operácia 
bola pre ňu doteraz najnáročnejšia, či je možné srdce dieťaťa aj úplne uzdraviť a tiež 
prečo sú sestry na oddelení bezprostrednou a neoddeliteľnou súčasťou tímu.

Povedzte nám, koľko malých 
pacientov s chorým srdcom 
prejde v priebehu týždňa 
Vašou ambulanciou?

Našou arytmologickou ambulanciou 
prejde týždenne 15 - 20 detí s poruchami 
rytmu, časť z toho aj s vrodenou chybou 
srdca či inými ochoreniami srdca. Máme 
aj špecializovanú ambulanciu, v  ktorej 
kontrolujeme a sledujeme len deti s kar-
diostimulátormi alebo kardioverter-de-
fibrilátormi. Tieto prístroje im zachraňujú 
život alebo minimálne zabezpečujú pod-
statne lepšiu kvalitu života. Kardiover-
ter-defibrilátory majú deti, ktorým hrozí 
náhla srdcová smrť alebo už sú po od-
vrátenej náhlej srdcovej smrti (to zname-
ná, že boli zresuscitované a zachránené) 
a  tento prístroj zabezpečuje, aby sa to 
nestalo znovu. Iné deti sú liečené liekmi 
alebo katétrovou abláciou ložísk alebo 
dráh v srdci, ktoré im spôsobujú poruchy 
rytmu. Ablačnou liečbou u detí väčšinou 
dosiahneme úplné vyliečenie s možnos-

ťou normálneho života aj s  vrcholovým 
športovaním a  vykonávaním náročných 
profesií a aktivít ako je napr. vojenské po-
volanie či potápanie. 

Za svoju doterajšiu lekársku 
prax máte za sebou už množstvo 
operácii. Na ktorú si spomínate 
ako na tú najnáročnejšiu?

Nie sú to skutočné operácie, ako sú 
chápané verejnosťou. Sú to katetrizačné 
ablácie, to znamená cez centrálne žily 
v  slabine a  na krku zavedieme katétre, 
ktorými diagnostikujeme presné miesto, 
ktoré spôsobuje poruchy rytmu. Jed-
ným z  katétrov (tzv. ablačný katéter) na 
toto miesto aplikujeme rádiofrekvenčnú 
energiu, ktorá tento zdroj poruchy rytmu 
zničí bez poškodenia iných dôležitých 
štruktúr v  srdci. Výsledkom je vo veľkej 
väčšine prípadov (viac ako 90%, pri nie-
ktorých diagnózach takmer 100%) zdra-
vé dieťa či adolescent, ktorý môže žiť 
úplne normálny plnohodnotný život aj 

s  vrcholovým športovaním a  výberom 
akéhokoľvek povolania vo svojom živote 
(z hľadiska srdca). 

Za najnáročnejšiu takúto operáciu 
považujem doteraz abláciu “prídav-
nej” elektrickej dráhy v srdci u 2,5 mes. 
dieťatka s veľmi rezistentnou poruchou 
rytmu s  následným zlyhávaním srdca. 
Tomáško ležal v nemocnici od narode-
nia,  2,5 mesiaca bol pripútaný na in-
tenzívne lôžko a  liečili sme ho rôznymi 
kombináciami liekov a  aj inou, neštan-
dardnou liečbou (pažerákovú stimulá-
ciu), ale všetko bez efektu. Ablácia u detí 
mladších ako 1 rok veku je v celosveto-
vých odporúčaniach indikovaná len vo 
výnimočných prípadoch pre príliš vyso-
ké riziko poškodenia dôležitých štruktúr 
v malom srdiečku týchto drobných pa-
cientov. Preto bola táto ablácia sprevá-
dzaná veľkým stresom a strachom, aby 
sa výkon podaril bez poškodenia dieťa-
ťa. Pri zlyhávaní srdca a neúčinnej liečbe 
bola však ablácia jediná možnosť ako 
Tomáškovi pomôcť. Príprava na výkon 
bola veľmi podrobná, náš tím s kolega-
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mi z dospelého pracoviska (prof. MUDr. 
R. Hatala, PhD. a  MUDr. P. Hlivák, PhD) 
bol doplnený kolegom z  Lipska MUDr. 
R. Gebauerom, PhD a ablácia prebehla 
úspešne a bez komplikácií. Tomáško je 
odvtedy bez porúch rytmu a bez liekov 
a má sa dobre. 

To znie skutočne náročne. 
Dôležitou súčasťou 
oddelenia sú aj sestry. Ako 
ich pomoc vnímate? 

Sestry sú neoddeliteľnou súčasťou pro-
cesu starostlivosti o pacientov. Z môjho 
pohľadu sú to naše pracovné partnerky/
partneri, ktoré poznajú našich pacientov 
často lepšie ako my, trávia s  nimi viac 
času, poznajú ich radosti, bolesti, stra-
chy, záujmy. Spolurozhodujú s nami o ich 
manažmente, vedia nám poradiť, môže-
me sa o ne oprieť. Doteraz si pamätám 
svoje prvé roky v  práci, kedy by som si 
bez ich rád nevedela pomôcť a aj teraz 
sa so sestrami veľmi rada radím a cením 
si ich názory a pohľady. Neviem si pred-
staviť, ako by mohla fungovať naša práca 
bez nich. Dobrá spolupráca lekár-sestra 
je základom kvalitnej starostlivosti o pa-
cienta a malo by byť našou prioritou ta-
kúto spoluprácu vytvoriť a udržať. Naša 
spolupráca a  vzťahy vytvárajú aj základ 
dôvery detí a  ich rodičov ku nám zdra-
votníckym pracovníkom a súčasne je to 
dôležitá zložka motivácie a pracovného 
nasadenia. 

Sestry majú priamy vplyv na liečbu 
pacientov, sú súčasťou celého diagnos-
tického a  liečebného procesu. Liečba 
detských pacientov v  DKC nie je “epi-
zodická”, je to dlhodobá liečba, akoby 
“spojenie na celý život”. Deti z  celého 
Slovenska sú od malička až do dospe-
losti a mnohé aj naďalej v dospelosti lie-
čené u  nás. V  tejto súvislosti je dôvera 
k zdravotníckym pracovníkom o to dôle-
žitejšia. V tomto procese často vznikajú 
medzi sestrami a deťmi alebo ich rodič-
mi pekné a pevné vzťahy, ktoré si často 
udržujú aj po odchode z nemocnice. 

Sestier je vo všeobecnosti na 
Slovensku nedostatok. Prečo 
myslíte, že tomu tak je?

Je to veľmi náročná práca, nedosta-
točne ohodnotená finančne aj spolo-

čensky. Často početné nadčasy, stre-
sy, zodpovednosť, nevyspatie, únava. 
Výrazný pokles počtu sestier pri stále 
rovnakom množstve práce a pacientov. 
12 hodinové služby vrátane nočných 
služieb, nepravidelný režim. Toto všetko 
môže viesť ku prepracovaniu, frustrácii, 
vyhoreniu a následne odchodu a zme-
ne práce. Pritom je to práca, na ktorú 
môžu byť sestry hrdé a  ktorú by sme 
si všetci mali vážiť. Ale tento problém 
poklesu počtu sestier sa netýka len Slo-
venska, je to problém aj iných krajín, aj 
keď v rôznom merítku. 

Čo by ste odkázali 
potenciálnym sestrám, ktoré 
sa rozhodujú, či prísť pracovať 
do Detského kardiocentra 
alebo do zahraničia?

Samozrejme by som ich presviedčala, 
aby išli pracovať ku nám do Detského 
kardiocentra. Myslím, že im vieme po-
skytnúť podnetné a  motivujúce pros-
tredie, o  to viac v  novej budove DKC. 
Samotná práca sestry v  Detskom kar-
diocentre je vysoko odborná, zaujíma-
vá, motivujúca, s  možnosťou výberu 
rôzneho stupňa intenzivity od práce na 
oddelení až po prácu na jednotkách in-
termediárnej či intenzívnej starostlivosti. 
V rámci každého tohoto stupňa sú ešte 
aj možnosti užšej špecializácie na nie-
ktoré procesy (napr. “ranový tím” a  i.). 

Snažíme sa sestry čo najlepšie ohodnotiť 
a vytvárať motivujúce prostredie, s mož-
nosťou podieľať sa aktívne na liečeb-
nom procese, s možnosťou vzdelávania 
a  navštevovania odborných domácich 
aj zahraničných podujatí. Prácu sestier 
si veľmi vážime. Finančné ohodnote-
nie považujeme za dôležité, ale pra-
covné prostredie a vzťahy v práci môžu 
mať rovnaký, alebo ešte väčší podiel na 
spokojnosti, naplnení a  pocite radosti 
z  práce. Aj študenti medicíny udávajú, 
že jednou z  príčin ich odchodu do za-
hraničia je pracovné prostredie a vzťahy, 
možno aj viac ako finančné ohodnotenie. 
A  práve nová budova Detského kardio-
centra, ktorej výstavba sa chýli ku kon-
cu, poskytne pekné a dôstojné pracovné 
prostredie a aj týmto by som sa snažila 
presvedčiť sestry, aby prišli pracovať do 
DKC.  

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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V srdci Liptova, v Národnom parku Nízke Tatry v malebnej 
obci Liptovský Ján sme pre Vás vybudovali rozsiahly rodin-
ný rezort Penzión a Apartmány MORAVICA.

Penzión sa nachádza v  Národnom parku Nízke Tatry, 
s  bohatými možnosťami aktivít akou je turistika, horský 
bicykel, lyžovanie, plávanie. S  radosťou vám doporučíme 
kam v okolí ísť.

Ponúkame ubytovanie v  izbách hotelového typu 
a  apartmány s  kuchynským kútom a  terasou. V  našej 

reštaurácii si môžete vychutnať raňajky alebo polpenziu, 
prípadne si posedieť na slnečných terasách.

K dispozícii máme wellness, multifunkčné ihrisko, det-
ské ihriská, lyžiareň, priestor na odkladanie bicyklov, bez-
platné parkovisko, v letnom období vonkajší nerezový ba-
zén s masážnymi tryskami a detský nerezový bazén.

 N o v á  2 7 2 ,  L i p t o v s k ý  J á n 
 + 4 2 1  9 5 0  7 7 7 3 0 3 

 i n f o @ m o r a v i c a . s k 
w w w . m o r a v i c a . s k

PENZIÓN
a APARTMÁNY



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
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model C141

model B969

model C074

model C006

44
elementov 

v akcii
model Z324
rozmer 162 x 334 x 250 cm
celokoža SULMONA 
1,4 - 1,6 mm hrubá

2 810, €


