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Editoriál
Na dovolenkovanie nám už ostávajú len posledné letné
týždne... Nemali by sme ich premárniť. Po období strávenom
„v jednom hektickom pracovnom kole“ si predsa zaslúžime
trocha vypnúť, preladiť sa, relaxovať. Každá zmena sa počíta.
Možno sa budete viac venovať svojim záľubám, koníčkom, na
ktoré nie je cez rok čas, alebo sa vyberiete s rodinou spoznávať život v iných krajinách či objavovať svoju vlastnú krajinu
v súlade s názorom Katky Brychtovej: „Máme krásnu krajinu,
hrady, zámky, jazerá, stojí za to, aby sme ju poznali.“
Mnohí z vás si na cestách v zahraničí všímajú aj to, ako
si napríklad tamojší ľudia prezentujú svoje domáce potraviny. Iste ste si napríklad všimli, že ani v jednej európskej krajine vám v reštaurácii ako prvú voľbu neponúknu zahraničnú
minerálnu vodu. Stáva sa to len u nás, a to sme mimoriadne
bohatá krajina na stolové minerálne vody. Zmena postoja sa
však nedá prikázať zákonom, predpismi. Musí byť v nás. Vedieť z vlastného presvedčenia uprednostniť domáce kvalitné

produkty, potraviny či už sme v pozícií obchodníka či zákazníka. Našťastie, zmýšľanie ľudí sa mení: Snažíme sa stále viac
správať ekologicky a k tomu patrí aj nepodporovať, nekupovať potraviny dovážané zďaleka, ak máme kvalitné domáce.
Výbornú príležitosť ako na jednom mieste spoznať naše
slovenské potravinárske výrobky, ochutnať ich kvalitu a potom si ich v obchode či reštauráciách aj pýtať, poskytuje aj 46.
ročník Agrokomplexu, ktorý v Nitre otvorí svoje brány už o pár
dní - 22. až 25. augusta 2019.
Napokon podpora slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej produkcie nie je len o našich chuťových pohárikoch,
o zdraví a peňaženke. Súvisí s ňou okrem iného aj zamestnanosť na vidieku a tiež vzhľad našej krajiny. Odjakživa k nej
patrili obrobené polia, lúky spásané kravami, ovcami i kozami.
Alebo sa mýlime?
Čo si o tom myslíte? Poteší nás, ak nám napíšete svoj názor.
Váš tím CAFE NEWS
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INZERCIA

TERAZ SI UŽÍVAM NAJMÄ
BABIČKOVSKÉ RADOSTI...

Katka Brychtová

tami, trochu pocestujem po Slovensku
s mamou, navštívim Žiarsku dolinu, opäť
si užijeme s rodinou chalupu na kopaniciach a až niekedy koncom leta strávim
pár dní pri mori.

Rada cestujete?
- Áno veľa dní som strávila na cestách
doma i v zahraničí. Slovensko mám v súvislosti s Poštou pre teba a potom aj s Naj
dedinkou Slovenska dosť precestované.
Máme krásnu krajinu, hrady, zámky, jazerá, stojí za to, aby sme ju poznali. Rada
objavujem a vždy ma vedia príjemne
prekvapiť nové prírodné zakutia nášho
Slovenska. Minulé leto som navštívila
drevené kostolíky na východnom Slovensku. Je to niečo neuveriteľne pekné!

Občas sa stretávame na
prezentácii projektov
na podporu farmárov
a slovenskej výroby ako sú
Kupujme slovenské potraviny,
Pýtajme si slovenské, ktoré
obvykle moderujete. Ako
vy osobne nakupujete?
Obľúbená moderátorka a herečka Katarína Brychtová je známa svojím pozitívnym naladením, úprimnosťou a otvorenosťou. Ako herečka istý čas hosťovala
na scénach SND, Astorky a hrala i vo viacerých televíznych inscenáciách. Dabuje
zahraničné filmy a seriály. V americkom
sitcome Priatelia nahovorila Rachel,
v Sám doma Kevinovu mamu. Svoj hlas
vlani prepožičala aj sympatickej Candice
Renoir, seriálovej vyšetrovateľke (herečke Cécile Bois), ktorý sme mohli vidieť
na obrazovkách. Najväčšiu obľubu si
však získala televíznou reláciami Pošta
pre teba a Naj dedinka Slovenska. Hoci
vyštudovala herectvo na VŠMU, neskôr
absolvovala aj štúdium sociálnej práce.
A ako hovorí, okrem moderovania ju láka
aj práca mediátora a koučing.

Stretli sme sa uprostred
horúceho dovolenkového
leta v Katkinej obľúbenej
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kaviarni a ako obyčajne,
mala trochu naponáhlo...
Takže, ako dovolenkujete?
- Tak to vyšlo, že mám toto leto dosť voľné. Dovolenku mám naozaj slovenskú:
kopanice na Myjave s dcérou a vnúča-

- Teší ma, že dnes máme neporovnateľne viac pravdivých informácii ako kedysi,
a tak sa môžeme správať zodpovednejšie. Pri nákupoch si viac vyberám, čítam
informácie o výrobku a pred všetkým
uprednostňujem kvalitu. Ak je slovenský
výrobok kvalitný, ma u mňa prednosť.
Musím priznať, že sa mi veľmi páči vzrastajúca ekologická uvedomelosť mladých
ľudí. Moja dcéra a určite nie je jediná,
napríklad chodí nakupovať s vlastnými
textilnými vreckami na zeleninu, ovocie,
pečivo. Celkom minimalizuje spotrebu
plastových vreciek. Napokon aj triedenie odpadu u nás doma začali naše deti.
Syn Jakub aj dcéra Katka mali na strednej škole ekologickú výchovu a všetkých
nás doma v triedení vycvičili. Myslím si,
že je to aj nevyhnutnosť, lebo naozaj
nám odpad prerastá cez hlavu. A akú
planétu zanecháme dnešným deťom?

Musím povedať, keď sa na vás
pozerám, že fámy o vašom
chudnutí, majú veľmi pekný
výsledok. Ale nikdy, čo vás
poznám, ste nepatrili k tým
ženám, ktoré riešia každé kilo
navyše a každý faldík. Čo bolo
najdôležitejším impulzom pre
vaše programové chudnutie?
- Názor lekára, za ktorým som prišla
s bolesťami kolena. Po vyšetrení skonštatoval, že pomohlo by aj trochu schudnúť, inak sa problém bude len zhoršovať...

A čo nasledovalo potom?
- Kým som dovtedy odmietala všetky
možné ponuky na chudnutie či užívanie
nejakých preparátov. Známu inštitúciu
- Svet zdravia - som neodmietla. Páči
sa mi, že ponúkajú celkom individuálny
program, šitý na potreby konkrétneho
človeka. Absolvovala som metabolickú
KNT diagnostiku (od RNDr. Petra Fořta
CSc.). Na základe rozboru krvi vám povedia, ktoré potraviny nerobia vášmu organizmu dobre a tie vhodné vás naučia
konzumovať rozumne. Prvé dva týždne
boli síce náročné, lebo som mala vynechať kávu kvôli zakyslenému organizmu, ale potom to už bolo a doteraz
je fajn. Aj vďaka skúsenej špecialistke,
ktorú mám k dispozícii, som si na nový
spôsob stravovania zvykla a je výborný.
Dnes, po piatich mesiacoch, mám o 10
kíl menej!

Gratulujem. Viem však, že
ste rodený gurman, milujete
sladké, pečiete výborné koláče.
Nedávno ste vypravili do života
ďalšiu knihu receptov s názvom
Napečme si šťastie. V čom sa
teda zmenil váš jedálny lístok?

ZA SVOJ NAJVÄČŠÍ
ÚSPECH POVAŽUJEM:
svoje deti a rodinu
NAJVÄČŠIA ZÁĽUBA:
jazyky, knihy, umenie
PRI ČOM SI NAJLEPŠIE
ODDÝCHNEM:
šport, pohyb
MIESTO NA SLOVENSKU,
KTORÉ MÁM RÁD:
myjavské kopanice, Tatry,
východné Slovensko, vlastne
každé miesto, kde je pekná
príroda a príjemní ľudia
MIESTO VO SVETE,
KTORÉ MÁM RÁD:
New York, Paríž, Taliansko
OBĽÚBENÝ PREDMET/
VEC/TALIZMAN:
talizman nemám, ale v peňaženke
nosím fotografie vnukov
OBĽÚBENÉ JEDLO:
ryby a morské plody
OBĽÚBENÁ FARBA:
červená
DOMÁCE ZVIERATKO:
naša čivava Iris
ČO NERADA ROBÍM:
umývanie dlážky
NEVIEM ODPUSTIŤ:
odpustenie patrí k životu, keď
odpustíme, uľaví sa aj nám samým...
du. Zdôrazňujem, že počas chudnutia
som ani raz nehladovala. Nikdy by som
neverila, že to ide tak prirodzene a bez
trápenia. Teraz žijem zdravšie, nedržím
diétu, jem zdravo, koleno ma trápi menej
a cítim sa výborne!

Predpokladám, že teraz
už môžete piť kávu?
Samozrejme! Veď viete, že som kávičkárka a milujem kaviarenskú atmosféru.
Páčia sa mi talianske kaviarne. Aj na svojich cestách doma i po svete si všímam
práve kaviarenskú kultúru. Teší ma, že
v Bratislave sa neuveriteľne dvíha kvalita
kaviarní. Poznám pár naozaj príjemných
kaviarní, do ktorých sa rada vraciam.
Pokiaľ ide o samotnú kávu, uprednostňujem akúkoľvek kvalitnú kávu bez
zbytočných prídavkov ako je napríklad
šľahačka či zmrzlina. Ale ku kávičke málokedy vynechám kúsok horkej čokolády.

Aj keď sme uprostred
dovolenkového obdobia,
neodpustím si na záver
otázku na vaše najbližšie
pracovné plány.
- V tejto chvíli prácu naozaj veľmi neriešim. Užívam si najmä babičkovské radostí so štvorročným vnukom Leonom, ktorý
ma volá „babika“ a malým päťmesačným
Emilom. Je totiž možné, že v budúcnosti
nebudú žiť na Slovensku, takže využívam príležitosť a naplno venujemi tento
čas deťom. Teším sa však na moderovanie s Jurajom Bačom slávnosti pri príležitostí 150. výročia Živeny a pracujem na
už začatých aktivitách. Nové musia trochu počkať...
Anna Konečná
Foto: Pertra Bošanská
a archív K. B.

- Jem oveľa viac rýb, ako predtým. Dokonca si ich nechávam nosiť z Kunovského majera, takže mám istotu, že sú
čerstvé a zdravé. Viac a pravidelne pijem
vodu, čo bol môj veľký problém. Konzumujem viac zeleniny a ovocia a hlavne,
stravujem sa pravidelne. No a dvakrát
do týždňa som vo fitku. Vyhýbam sa potravinám, ktoré mi nerobia dobre, ako sú
olivy, paprika a pod. Ale na druhej strane,
doprajem si občas aj koláčik či čokoláROZHOVOR
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DUBOVÉ
PODLAHY
Sme slovenská rodinná firma s 25 ročnou tradíciou
v spracovaní dreva. Vyrábame krásne dubové podlahy
s moderným dizajnom, s prijateľnou cenou, ktoré
môžete vidieť v našej výrobe v Petroviciach pri Bytči.
Prešli sme viacerými etapami spracovania dreva – od porezu a sušenia guľatiny
až po hotové produkty – obklady, veľkoplošné dielce, nábytkové zostavy.
Od roku 2004 sme sa zamerali na
výrobu sendvičov ako polotovar pre zahraničných výrobcov drevených podláh
– Barlinek, ter Hürne, Magnum, Morin
Parquets.
Vývojom vlastného špecifického
frézovacieho stroja sme dostali našu
podlahu do finálnej podoby a tú ponúkame na domácom trhu.
Naše drevené podlahy sú vhodné
aj na podlahové kúrenie. Vyrábame ich
s dubovým nášľapom, ktorý je najobľúbenejším druhom drevenej podlahy. Súvisí to predovšetkým s dobrými
funkčnými vlastnosťami dubového dreva, ktoré je tvrdé a trvácne. Dubové drevené podlahy sú odolné voči výkyvom
vlhkosti a oproti iným drevinám majú
veľmi dlhú životnosť. Sú veľmi dekoratívne a prirodzená štruktúra a odtieň
dubového dreva prináša do interiéru
útulnosť a hrejivý pocit. Vďaka širokým
možnostiam povrchovej úpravy ako je
kartáčovanie, brúsenie či morenie, sa
dubové podlahy hodia do tradičného
aj moderného interiéru. Pri správnej
6
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údržbe môže drevená podlaha slúžiť
celý život.
www.saxoparket.sk
info@saxoparket.sk
tel. 0919 43 81 43

DOM, ale aký?

Ako sa v tom zorientovať? Akú správnu veľkosť zvoliť? Z akého materiálu?
Koľko izieb? Prízemný či poschodový? So šikmou alebo s plochou strechou?
Bungalov či podkrovný? S garážou či bez garáže? Na rovine či vo svahu?
Tieto a množstvo ďalších otázok sa vám určite preháňa hlavou, keď sa zamyslíte nad
stavbou vlastného rodinného domu.
Dá sa vôbec nejako naplánovať, ako
z tohto „začarovaného kruhu“ von?

1. Mám pozemok.
A čo teraz?
Ak už máte pozemok, na ktorom uvažujete
s výstavbou svojho rodinného domu, tak
niektoré odpovede už máte dopredu definované a vyriešené. Ako napríklad to, či
bude dom na rovine alebo vo svahu. Ak na
okolitých pozemkoch sú už postavené ďalšie rodinné domy, tak už približne viete, či
váš dom bude prízemný alebo podkrovný,
s plochou alebo so šikmou strechou – tak
aby váš domček zapadol do okolitej zástavby domov. Aj keď pri dnešnom spôsobe výstavby to nie je úplne smerodajné. Preto je
ideálne aj v tomto prípade požiadať mesto
alebo obec o územnoplánovaciu informáciu, kde vám presne dopredu zadefinujú
možnosť a limity výstavby v danej lokalite,
kde sa váš pozemok nachádza. Akú veľ
kosť domu a koľko izieb sa vám „zmestí“ do
domu, vám tiež vie predbežne napovedať
aj veľkosť vášho pozemku, pretože rozmery
vášho pozemku (šírka a dĺžka) a vzdialenosť okolitých domov od vášho pozemku
vás postupne limitujú, čo do veľkosti (rozmerov) svojho domu si môžete dovoliť.

skej izbe alebo multifunkčnej miestnosti?
Technická miestnosť bude len pre kotol, zásobník, resp. tepelné čerpadlo alebo bude
slúžiť aj ako práčovňa a sušiareň? Trváte
na garáži v dome alebo samostatne mimo
domu, prípadne len s prístreškom pre auto?
Keď toto všetko nahrubo máte „zodpovedané“, tak vám to určí veľkosť a typ domu
a podľa toho budete približne vedieť, aký
veľký, resp. na aký veľký pozemok sa vám
váš vysnívaný dom zmestí. A potom začnete hľadať pozemok s danou veľkosťou. Pritom budete brať do úvahy aj faktory, ktoré
sú spomenuté vyššie (tvar terénu pozemku, okolitá zástavba atď.).
V praxi sa najčastejšie stretávame
s tým, že investori už pozemok majú, a riešime „napasovanie“ ich predstavy domu na
ich konkrétny pozemok. Vtedy vytvárame
ich nový rodinný dom na ich pozemku, so
zohľadnením daností pozemku, okolitej
zástavby a možností z hľadiska územného
plánu danej lokality.
Pri katalógových domoch to nie je
o nič ľahšie, pretože ak aj máte pozemok
a páči sa vám nejaký katalógový dom, tak
nie je isté, či z hľadiska územného plánu
vám daný typ katalógového domu bude

„pasovať“ na pozemok. Ale aj z hľadiska
rozmerov katalógového domu a potrebných odstupových vzdialeností od hraníc
pozemku a susedných stavieb, či sa vám
„zmestí“ na váš daný pozemok. Preto aj
v tomto prípade sa dobre dopredu zamyslite, kým kúpite akýkoľvek katalógový dom.
Celkovo by som možno odporučil,
aby ste sa poradili s nejakým odborníkom
alebo projektovou kanceláriou, prípadne architektom. Takéto úvodné rady vám
určite bez problémov poskytnú a trošku
vás usmernia. Pritom si nemusíte hneď dať
u nich vypracovať projekty. Skôr by išlo len
o prvotnú konzultáciu.
A keď všetko dobre dopadne a či už
s vaším pozemkom, alebo zatiaľ bez neho,
budete vedieť, ako by mal váš dom RAZ
vyzerať, tak až potom nastúpi vypracovanie štúdie vášho rodinného domu, kde vám
projektant poradí všetko ohľadom stavebných materiálov a iných potrebných informácií a vnútorného vybavenia vášho domu
tak, aby váš rodinný dom bol aj vaším rodinným sídlom a hlavne DOMOVOM.
Autor: JK projekt
w w w. b ez p ro b l e m ove s t av by. s k
jkprojekt@jkprojekt.sk

2. Nemám pozemok.
Aký si vybrať?
V tomto prípade by bolo dobré si najprv
zadefinovať veľkosť domu, ktorý by ste si
predstavovali. Ako by mal asi vyzerať. Mal
by mať zádverie aj so šatníkom? Mal by mať
kuchyňu, jedáleň a obývaciu izbu, všetko
spojené či oddelené? Mal by mať spálňu so
šatníkom a s kúpeľňou? Mal by mať jednu,
dve alebo tri detské izby? S detským šatníkom a detskou kúpeľňou? Alebo bude
v dome len jedna spoločná kúpeľňa? Uvažujete v dome aj o pracovni, resp. hosťovROZHOVOR
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Už nie len Slováci vyhľadávajú
a preferujú slovenské výrobky
Kvalita slovenských technológií je nespochybniteľná. Vďačíme za
to aj slovenským kontrolným ústavom, ktoré certifikujú iba také
slovenské výrobky, ktoré spĺňajú prísne SK a EU normy.
Kým sme sa dlhé roky nezaoberali pôvodom potravín, ktoré konzumujeme,
taktiež sme nejako zvlášť neriešili pôvod
spotrebičov, ktoré nakupujeme. Predajcovia nás dokázali obmäkčiť nízkymi cenami, ktoré nám v konečnom dôsledku
po určitej dobe spôsobili omnoho vyššie náklady, ako keby sme si na začiatku
priplatili o niečo viac za kvalitnejší výrobok. Teraz sa to však mení a je to skvelé
ako pre spotrebiteľov, tak aj pre slovenských výrobcov a v konečnom dôsledku
pre slovenskú ekonomiku. Zisťujeme,
aké dôležité je mať vedomosti o tom, čo
konzumujeme, a naopak ako nám dokáže pomôcť kvalitný slovenský spotrebič
a ušetriť nám ďalšie zbytočné investície.
Prestávame dôverovať lacnejším zahraničným alternatívam vo forme výrobkov,
o ktorých výrobe v skutočnosti nič nevieme.

Vybrali sme pre vás ukážkový
príklad na veľmi úspešný
slovenský výrobok, ktorého
nepriamou súčasťou je vlastne
každý z nás, no možno sme
si to ani neuvedomili.

Prenesme sa do zákulisia kuchyne možno
aj Vašej obľúbenej reštaurácie či školskej
jedálne, ktorú denne navštevujú Vaše deti.
Práve v profesionálnych kuchyniach
totiž nachádzame významného slovenského výrobcu rôznych kuchynských
spotrebičov, pričom sa tento výrobca
úspešne drží a rozvíja na našom aj zahraničnom trhu už 26 rokov. Výrobca sa volá
GASTRO-HAAL a vyrába varné technológie priamo v Nových Zámkoch. Mnoho
dobrôt, ktoré často konzumujeme či už
v reštauráciách alebo hoteloch, sú pripravované na týchto vysoko kvalitných
slovenských kuchynských spotrebičoch,
a sú nimi varné kotle, elektrické pece,
sporáky, varidlá, smažiace panvice, ohrievacie stoličky a podobne. V školských
jedálňach, kde je potrebné uvariť veľké
množstvo kvalitne pripravených jedál,
sú tieto profesionálne výrobky najčastejšou voľbou práve vďaka spoľahlivosti,
životnosti a dostupnosti. Nájdeme ich
dokonca v nemocniciach, prevádzkach
Ministerstva obrany SR, a vysoký záujem
je o ne aj v Českej republike, Maďarsku,
Chorvátsku, Bulharsku, Slovinsku, Srbsku,

Rumunsku, Ukrajine, Holandsku, Francúzsku, Nemecku, a Portugalsku.
Je skvelé, že my spotrebitelia môžeme poznať pri nákupe výrobcu. Kvalitu,
technické vlastnosti a presné postupy výroby týchto varných technológií kontroluje Slovenský technický ústav, ktorý má
dokonca možnosť kedykoľvek vykonávať
kontroly u výrobcu, ale aj priamo u spotrebiteľa. Toto sú výborné výhody slovenského výrobku.
Veď kedy môžete len tak navštíviť
osobne výrobcu, aby ste sa napríklad
pozreli na výrobné procesy, či sa s ním
aj osobne poradili? Je teda zaručené, že
spotrebitelia dostanú presne to, čo potrebujú a tým je kvalitný, užitočný a najmä
bezpečný výrobok. Je veľmi dôležité a nápomocné, aby bol dodávateľ dostupný,
aby dokázal poskytnúť pravidelné servisy
spotrebičov, čím zabezpečí čo najdlhšiu
životnosť výrobku a ušetrí financie. Príbeh
slovenského výrobcu GASTRO – HAAL
ako aj skvelé riešenia, ktoré kuchyniam
poskytuje si môžete prečítať priamo na
ich web stránke.

Výrobca GASTRO-HAAL je predsa
len ešte v niečom výnimočný,
a ako sa ukázalo, u mnohých to
predstavuje veľkú dôležitosť pri
výbere kuchynského spotrebiča.
Hovoríme o celkovom prístupe k zákazníkovi. Spýtali sme sa výrobcu, ako u neho
prebieha situácia, keď ho osloví zákazník
s konkrétnou požiadavkou. Prečítajte si
odpoveď výrobcu:
GASTRO-HAAL: „Bežne, keď nás osloví zákazník, už vie čo chce. Nám však veľmi záleží na tom, aby bol spokojný a aby
sme mu skutočne pomohli vyriešiť jeho
problém. Vedieme so zákazníkom rozho8
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vor o tom, čo presne potrebuje nákupom
spotrebičov vyriešiť. Tzn. koľko má daná
prevádzka stravníkov, aké typy pokrmov
potrebuje pripravovať, aké sú priestorové
možnosti v danej kuchyni – to všetko preto, aby si zákazník zakúpil také zariadenie,
ktoré plne využije a nemôže sa stať, že mu
napríklad nebude stačiť kapacitne, alebo si naopak zvolil príliš predimenzovaný spotrebič, ktorého plnú výkonnosť ani
nepotrebuje využiť. Takýmto bezplatne
poskytnutým poradenstvom z našej strany dokážeme zákazníkovi ušetriť financie
a zabezpečiť efektivitu. Vďaka tomuto
postupu dokážu prevádzky navariť potrebné množstvo pokrmov veľmi rýchlo,
efektívne a jednoducho. Ak sme dokonca
privolaní k projektovaniu samotnej kuchyne, dokážeme tak isto bezplatne navrhnúť
rozloženie spotrebičov takým spôsobom,
aby mal kuchár všetko hneď po ruke, aby
sa dokázal čo najjednoduchšie obracať
v kuchyni. Čas a úsilie sú veľmi vzácne,
a spokojný kuchár prináša tiež spokojných
hostí. Žijeme našimi výrobkami a nechceme ich len predávať, chceme byť jednoducho ich súčasťou! Aj preto sprostredkúvame našim zákazníkom semináre,

Tím GASTRO – HAAL na konferencii zdravého stravovania

školenia, výstavy či konferencie z oblasti
spoločného stravovania“
Dozvedeli sme sa tiež od výrobcu, že
sprostredkovať skvelé výrobky a služby
dokážu vďaka poznaniu potrieb zákazníkov, ktorí im denne dávajú rôzne postrehy,
a vďaka nim sa výrobca neustále zlepšuje.
Dôležitou a spoločnou premennou
každého majiteľa reštaurácie či inej prevádzky je efektívne investovanie financií do
chodu kuchyne. Môžeme na záver skon-

štatovať, že úspešnosť stravovacích prevádzok závisí aj od správneho výberu kuchynských spotrebičov a výrobcu. Vhodné
a kvalitné výrobky v sprievode komplexných služieb dokážu užitočne a dlhodobo
pomôcť v kuchyni a ušetriť najmä financie.
Prečo je dôležité správne si zvoliť varné zariadenie popisuje aj výrobca
GASTRO-HAAL na svojom webe v praktických ukážkach.
Zdroj: GASTRO – HAAL, s.r.o.

INZERCIA
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PRAVÁ LUXUSNÁ ČOKOLÁDA
V ponuke nájdete pravú luxusnú čokoládu Weinrich 1895 Finest
Chocolate, horúcu čokoládu, bio čokoládu Vivani a iné...
Zaoberáme sa dovozom, distribúciou,
veľkoobchodným a maloobchodným
predajom kvalitnej luxusnej pravej čokolády Weinrich (čokoláda do fontány,
čokoláda na výrobu čokoládových praliniek, čokoláda na výrobu dekorácii, pravá horúca čokoláda, tabulková čokoláda)
a čokolády VIVANI (bio čokoláda v tabličkách), v ponuke máme aj gastro výrobníky čokolády, čokoládové fontány. Naše
produkty môžete nájsť v gastro prevádz-

kach (kaviarne, hotely, penzióny, reštaurácie), výrobách ale aj v maloobchodných
predajniach.
Kvalita je u nás na prvom mieste
v kombinácii s prijateľnou cenou.
Doprajte svojim zákazníkom aby dostali to, čo naozaj chceli: pravú čokoládu.

Ak ste hľadaný tovar v ponuke nenašli, neznamená to, že ho nemáme alebo
nevieme dodať. Napíšte nám na našu
e–mailovú adresu info@pravacokolada.sk
a hneď ako to bude možné Vám odpovieme.

NEALKOHOLICKÉ
VÍNO zdravé
víno

Vyrába sa
z kvalitných
odrodových vín.

Plnohodnotné víno
s minimálnym
obsahom
zbytkového
alkoholu.

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

INDIA – LADAKH
Neobyčajný festival Hemis Tsechu
Skoro ráno vyrážam s priateľmi na festival,
ktorý ma do týchto skalnatých hôr lákal už
roky. Teším sa na obrovský kultúrny zážitok
a dúfam, že počasie bude krásne a teplé ako predchádzajúce dni. Smola. Ako sa
s priateľmi blížime k vysnenému cieľu, tak
sa kazí počasie. Najprv popŕcha, neskôr prší,
a keď vystupujeme z mikrobusov, prichádza
tvrdá realita – zima. Naobliekame si na seba
všetko čo máme, ale nestačí to. Je 12. júla
a mrzneme.
Väčšina z ladackých budhistických
sviatkov, keď lámovia na kláštorných nádvoriach zohrajú tanečné divadelné predstavenie v maskách, sa odohráva v januári a vo
februári. Keďže sú v tomto období všetky
cesty pod snehom, dostanú sa na festival
zväčša domáci obyvatelia a zopár otužilých
a odvážnych turistov. Aby si toto najväčšie
fascinujúce divadlo v severných Himalájach
mohlo pozrieť čo najviac cudzincov, presunuli kláštory svoje výročné oslavy na leto.
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Ekonomika je dôležitá vo všetkých krajinách
a finančné prostriedky vybrané na vstupnom
sú potrebné a použité na opravu a reštauráciu kláštorov. Presné dátumy týchto osláv sa
určujú na päť rokov dopredu podľa tibetského lunárneho kalendára.
Vďaka oslavám sviatku Hemis Tsechu,
ktorý je jedným z mála, ktoré sa slávia v lete,
sa sprístupnia vysoko položené priesmyky
a kláštor v Hemise. Tento sa krčí na upätí
skalnatého zrázu v listnatej oáze vŕb, topoľov a zbadáte ho až tesne, keď stojíte pod
ním. Leží juhovýchodne štyridsaťpäť kilometrov od Lehu. Farebné dvojdňové oslavy
sem každoročne privábia davy miestnych
ľudí i zahraničných turistov. Na rozdiel od dedinčanov, pre ktorých trvajú tance a obrady
s nimi spojené dva dni, je pre mníchov slávnosť vyvrcholením celoročného úsilia alebo
neoddeliteľnou súčasťou ich mníšskeho života zameraného na pozdvihnutie mysli do
stavu, keď je možné dosiahnuť osvietenie.

Nácvik tancov trvá vybraným mníchom
skoro rok. Rovnako ako ostatní účinkujúci
upevňujú získané hudobné vedomosti spojené so štúdiom recitovaných posvätných
textov. Obrady i význam tancov sú dodnes
zahalené tajomstvom. Predstavenie tancov
však má byť užitočné pre kláštor, účinkujúcich mníchov, ale aj pre divákov. Význam sa
dá vyjadriť mnohoznačne, tak ako je v himalájskych oblastiach mnohoznačný celý tibetský budhizmus. Dedinčania chápu účasť
na slávnosti ako požehnanie a zároveň praktickú ukážku učenia. Niektoré tance predstavujú budhistické božské bytosti, ktoré sa
im majú zjaviť v posmrtnom stave a previesť
ich obdobím medzi dvoma zrodeniami. Mníchov by mali priviesť k povzneseniu mysle
všetkých živých bytostí.
K hlavnému vchodu sa dostávame po
schodisku a hneď sa ocitáme na nádvorí
obdĺžnikového tvaru. Festival by sa mal začať o desiatej hodine, ale treba byť na mieste dve hodiny vopred, aby sa dalo pomedzi
ľudí dostať k svojim miestam. Cestovné
kancelárie zabezpečujú zahraničným turis-

tom vstupenky a miesta na sedenie. Všetkým sľubujú najlepšie miesta, výborné na
fotenie. Turisti sú potom dosť prekvapení,
keď musia sedieť na „rybárskej“ stoličke
niekde za stĺpom a vznikajú hádky a konflikty.
V najlepšom prípade sa môže turistovi
ujsť umelohmotná stolička ako mne na terase kláštora za menší bakšiš, odkiaľ vidím
nasledujúce divadlo z prvého poschodia.
Ale ani to nie je výhra. Stoličku si musím
chrániť a sedieť. Zdvihnutím z nej sa môže
stať, že sa niekto potlačí na moje miesto a ja
budem mať výhľad až z ďalšieho radu. Nepomôže ani potvrdenie o zaplatení poplatku. Ten majú vo vrecku všetci prítomní. Horšie je to s hygienickou potrebou. Na celý
festival je zabezpečená len jedna toaleta,
a tak väčšina návštevníkov dáva prednosť
vykonaniu svojej prirodzenej potreby v prírode. Ja sa o to ani nepokúšam.
Zase začína pršať. Hoci som naobliekaná a mám aj pršiplášť, s fotením je to horšie.
Mám premrznuté ruky, ktorými chránim
objektív, hoci ma z pravej strany zohrieva
sused Rakúšan a zľava japonský dôchodca.
Z medzery medzi igelitom, ktorý je natiahnutý nad našimi hlavami, začína na nás tiecť
prúd vody.

sy a vyšším vojenským hodnostárom na
druhej strane obrovskej terasy.
Za sprievodu činelov, bubnov a pravidelne sa opakujúceho trúbenia na chrámové trúby, lámovia odetí do nádherných
brokátových a hodvábnych kostýmov, so
strašidelnými maskami nasadenými na
tvári, stelesňujú epizódy z budhistickej mytológie. Občas vystúpia mladí novici, aby
karikovali predvádzajúce gestá záporných
postáv. Celkové predstavenie vrcholí na
druhý deň za šialeného trhania handrového
panáka zobrazujúce zničenie ľudského ega
a tiež víťazstvo budhizmu nad ľahostajnosťou a zlom. Toto predstavenie zobrazuje
základné učenie budhizmu školy mahájána
a zároveň ide o obľúbenú zábavu obyvateľov Ladakhu, ktorí živo reagujú.

Núdzové východy tu majú ozaj pravdivý názov – núdzové. Vlastne je len jeden.
Neviem si predstaviť ten udupaný dav ľudí,
ak by sa stalo nejaké nešťastie! Pretlačiť sa
davom dovnútra alebo von, čo i len počas
prestávky v tancoch, je nadľudský výkon.
Ľudia tu majú k sebe blízko... Tlačiaci sa turisti môžu len v tichosti závidieť miestnym
predstaviteľom mesta a štátu, ktorí majú
rezervované kreslá na jednej strane tera-

Raz za dvanásť rokov sa v rámci festivalu Hemis koná rozvinutie obrovskej thangky.
Táto kláštorná cennosť zakryje celé priečelie budovy. Thangka je zdobená perlami
a drahokamami. Vyšívajú ju ženy, ktorých
ruky si miestni chovajú v úcte ako sväté relikvie.
S i l v i a Va c u l í kov á ,
ú r y v o k z k n i h y Tú l a n i e s v e t o m
w w w. s i l v i a - fo to . s k
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DODÁVA NA VÁŠ STÔL TRADIČNÚ
SLOVENSKÚ KVALITNÚ
A CHUTNÚ BRYNDZU

VÝROBA A PREDAJ:
| Bryndza
| Mliečne výrobky
| Bryndzové oblátky
| Hrudka Turčan
| Pasterizovaný ovčí syr
Bryndziareň s.r.o. | 039 01 Turčianske Teplice
Tel.: 043/492 24 14 | Fax: 043/490 18 52
info@turcianska-bryndziaren.sk | www.turcianska-bryndziaren.sk

HOREHRONIE
RAJ V NÍZKYCH TATRÁCH
Rázovitý región leží v srdci Slovenska pod vrchmi Nízkych
Tatier, v údolí rieky Hron. Región ponúka stále živé tradície,
valaskú kultúru, či nestarnúce remeslá od producentov, ktorí
aj v modernej dobe ukazujú bohatstvo tradícií a prezentujú
jedinečnosť kultúrnych a prírodných krás regiónu.
AKTÍVNA DOVOLENKA,
RELAX I ZÁBAVA

láriou STEY Slovakia. Odľahlé pokojné
miesta ďaleko od ruchu veľkomiest,
nádherné prírodne scenérie, či neza-

Na najvyšší cyklobod na Slovenku Kráľovu hoľu na ebiku - členitý reliéf regiónu
Horehronie nebol nikdy taký dostupný
ako dnes! Sieť požičovní elektrobicyklov vám odhalí 850 km cyklotrás. E-biky
si môžete objednať z pohodlia domova
www.cyklo.horehronie.sk v piatich požičovniach a nabiť v desiatich nabíjacích
bodoch.

budnuteľná škola remesiel Vám pomôžu dokonale zrelaxovať a vypnúť od
každodenných starosti a zhonu modernej doby.
Na Horehroní preplnené aquaparky
nenájdete, ale vychutnáte si prírodné
kúpanie na Krpáčove a Táľoch, či malé
kúpaliska a pramenitú vodu z Nízkotatranských vodopádov. Pravé letné
schladenie prinášajú aj Bystrianska
jaskyňa a Jaskyňa Mŕtvych Netopierov
pod Ďumbierom. Dobrodruhov iste zláka splav rieky Hron takmer až po Hrad
Ľupča.
V zime ponúka Horehronie 70 km
zasnežovaných lyžiarskych zjazdoviek
v okruhu 15 km s dopravou skibusom
zadarmo (Jasná, Ski Tále, Mýto, Ski &
Bike centrum). Horehronie je obľúbená
destinácia skialpinistov smerujúcich na
vysokohorské chaty a útulne a sa stáva
rajom bežkárov s viac ako 30 km upravovaných bežeckých tratí priamo na
Nízkotatranských holiach.
NOVINKA - Aj Horehronie sa môže
pochváliť regionálnou značkou – regionálny produkt HOREHRONIE, ktorá
predstavuje a zaručuje štandard kvality služieb a výrobkov priamo z regiónu.
Regionálny produkt HOREHRONIE aktuálne prezentuje 16 rôznych produktov
či služieb, ktoré môžete na Horehroní
vidieť, ochutnať a zažiť. Všetky nájdete v ponuke v turisticko-informačnom
centre Horehronie v Bystrej.

Lanovkami za slnkom a horami Horehronie otvára hôrne brány aj pre
malých turistov a výletníkov. Pre rodiny
s deťmi rozhodne odporúčame výlet lanovkami na obe strany Chopku v Jasnej
z južnej strany v Krupovej, či jazdu lanovkou v novom Bikeparku v Mýto, Ski &
Bike centre so špičkovým puptrackom.
Digitálny detox môžete zažiť jedine
s rýdzoslovenskou cestovnou kance-

w w w. h o re h ro n i e . s k
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CELLGYM - MITOCHONDRIÁLNY BUNKOVÝ TRÉNING
Čo je bunkový tréning?

Bunkový tréning podľa metódy IHHT je špeciálne vyvinutá forma individuálne upraveného kyslíkového tréningu na zlepšenie získavania energie buniek.
Tréning prebieha príjemne v ležiacej polohe alebo v polosede pri úplnom uvoľnení, pritom vdychujete vzduch raz s väčším - HYPEROXIE a raz
s menším - HYPOXIE obsahom kyslíka. Tréningová jednotka trvá v priemere medzi 25 až 40 minútami. Odporúča sa 15 až 20 tréningových sedení.
Pritom sa jedinečným spôsobom regenerujú a aktivizujú energetické elektrárne vo všetkých bunkách. Intervalový tréning hypoxie a hyperoxie (IHHT)
pôsobí podobne ako osvedčený výškový tréning u športovcov a zlepšuje vašu výkonnosť. Na to však nemusíte ísť do hôr: pri IHHT sa strieda tréningová
hypoxia (9 - 16 % kyslíka) a hyperoxia (32-34 % kyslíka) v intervaloch pri normálnom tlaku vzduchu.
HYPOXICKÁ FÁZA POSKYTUJE DÔLEŽITÝ IMPULZ NA URÝCHLENIE MNOŽENIA NOVÝCH, ZDRAVÝCH MITOCHONDRIÍ.
POMOCOU INTERVALOVÉHO TRÉNINGU HYPOXIE A HYPEROXIE SO ZARIADENÍM CELLAIR® GECKO BUDETE VITÁLNEJŠÍ!
Na základe toho ostávajú výsledky tréningu stabilné po dobe 3 až 6 mesiacov. Výsledkom je lepšie uvoľnenie, vyššia výkonnosť a rýchlejšia regenerácia.
Metóda CELLGYM® okrem toho na základe optimalizácie metabolizmu pomáha pri redukcii hmotnosti.
Prístroj CellAir® Gecko má k dispozícii testovací systém,ktorý obsahuje základný test CELLGYM® HRV A HYPOXIE TEST, ktorý vám poskytne
rozhodujúce hodnoty na umožnenie vysoko efektívneho tréningu.
BUNKOVÝ TRÉNING MÔŽE POMÔCŤ PRI LIEČBE MNOHÝCH CHRONICKÝCH CHORÔB, RESP. CHORÔB PODMIENENÝCH ŽIVOTNÝM ŠTÝLOM (NAPR.
BURNOUT - SYNDRÓM VYHORENIA, ASTMA, DIABETES II. TYPU), A TÝMTO SPÔSOBOM MÔŽE PRIAZNIVO PÔSOBIŤ NA VAŠE ZDRAVIE.
Prevencia stresu a vyhorenia
Choroby súvisiace so stresom sú rozšíreným problémom. Ako
zostať fit a redukovať stres? Odpoveď spočíva v mitochondriách.
Metóda Cellgym napomáha pri únave, strese a vyčerpanosti
-väčšia ochrana pred oxidačným stresom na základe stimulácie
vlastného telesného Koenzýmu Q10

Lymská borelióza
Počet infekčných chorôb prenášaných kliešťami neustále rastie.
Pri chronickej Lyme chorobe sa ukázalo, že bunkový tréning zameraný
na hyperoxiu je veľmi účinný.
Estetika a pomalé starnutie
Zostať zdravý a s plnou vitalitou do vysokého veku je možné,
ak sa mitochondriálna funkcia dá udržať na vysokej úrovni. Podľa
údajov rôznych autorov (E. N. Tkatchuk) sa objem krvných ciev
u pacientov, ktorí podstúpili IHTH, zvýšil. Zvýšil sa aj kapilárny index,
priemer a lúmen krvných ciev, zlepšilo sa okysličenie kože, následkom
čoho došlo k zlepšeniu stavu pokožky.

Plodnosť
Štúdie preukázali, že nácvik hypoxie vedie k zvýšeniu počtu spermií
a zlepšeniu funkcie spermií, vyváženiu produkcie hormónov.
Cukrovka
Mitochondriálne poškodenie sa hromadí v priebehu života. Celkový
metabolizmus bunkových elektrární klesá. To sa neskôr môže
prejaviť pri chronických ochoreniach. Expresia cukrovky typu II.

Športová medicína a profesionálne športy
Najlepší športovci poznajú tréning hypoxie pod kľúčovým slovom
„výškový tréning“ - legálna metóda na zvýšenie výkonnosti zlepšením
výroby bunkovej energie.

Redukcia hmotnosti
Optimálne spaľovanie tukov funguje iba pri dobre fungujúcich
mitochondriách. Tréning mitochondriálnych buniek prispieva
k metabolickej optimalizácii.

Kardiovaskulárne ochorenia
Štúdie ukazujú, že adaptácia na hypoxiu je sľubnou nefarmakologickou
metódou na prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych chorôb.

Dr. med. Egor Egorov je zodpovedný za vedecké riadenie spoločnosti CellAir Construction GmbH. Ako dlhoročný odborník na tréning mitochondriálnych buniek.
Koordinuje medzinárodný vedecký tím a pripravuje výsledky výskumu pre metódu Cellgym.
V septembri spúšťame 2 špeciálne ponuky, ktoré obsahujú:
Analýza zdravotného stavu:
Meranie
Intenzívny týždeň so Cellgym (5x 40 min Cellgymterapia) +10x40min.
sedení v priebehu septembra a októbra
Úprava stravy a výživové poradenstvo
Osobná maska na dýchanie
Cieľ:
•
•
•
•

Redukcia hmotnosti
Posilnenie imunitného systému
Zvýšenie schopnosti koncentrácie
Zvýšenie fyzickej a mentálnej výkonnosti

Hľadáme prvých 10 záujemcov, ktorí sa tejto špeciálnej ponuky zúčastnia.
* Cena pre
1 osobu

Analýza zdravotného stavu:
Meranie
Intenzívny týždeň s Cellgym (5x 40 min Cellgymterapia) + 15x40 min.
sedení v priebehu septembra a októbra
Úprava stravy a výživové poradenstvo
Osobná maska na dýchanie
Cieľ:
•
•
•
•
•
•
•

Príprava na materstvo
Zvýšenie počtu spermií a zlepšenie funkcie spermií
Vyváženie produkcie hormónov
Zvýšenie libida - chuť na sex
Posilnenie imunitného systému
Zvýšenie schopnosti koncentrácie
Zvýšenie fyzickej a mentálnej výkonnosti

Hľadáme prvých 5 párov, ktoré sa tejto špeciálnej ponuky zúčastnia.

600 €

795 €

465 €*

595 €*

ŠTÚDIO BODYMAGIC
Pažítková 1 Bratislava mestská časť Ružinov 821 01

Kontakt:
Tel:
E-mail:

ŠTÚDIO FITVISION
Centrum Apollo, Štefánikova 23, Trnava
(Bývalý hotel Apollo) – 1.poschodie

Kontakt: Marta Rovenská
Tel:
00421 903 695 899
E-mail: info@fitvision.sk

Maria Malaydin
00421 917 795 607
info@bodymagic.sk

Distribúcia:
MALUfit GmbH, organizačná zložka
Pažítková 1 Bratislava mestská časť Ružinov 821 01
IČO: 51800667
DIČ: 4120125042
Kontakt:
Maria Malaydin
Tel: 00421 917 795 607
info@bodymagic.sk

* Cena pre
1 osobu

ZÁCHRANNÝ BALÍČEK
NA LETNEJ DOVOLENKE
Mentálne sa na oddych počas letnej dovolenky nastavíme,
ale náš organizmus môže reagovať po svojom. Na cestu,
zmenu denného režimu, miesta, klímy, či iné aktivity, ako
sú plávanie v mori, horské túry alebo pobyt v prehriatych
historických mestách, môže náš organizmus reagovať
zvýšenou teplotou, únavou, bolesťami. Aby nám radosť,
pohodu a dovolenkový relax nič nenarušilo, treba sa na
dovolenku pripraviť a myslieť i na možné zdravotné nástrahy...
Opaľovacie krémy s ochrannými faktormi UVA a UVB, kvalitné slnečné okuliare s UV filtrom, repelent a balená pitná
voda patrí k základnej výbave, ktorú by
sme mali mať vždy so sebou aj na výletoch, na pláži i v horách. Skúsení cestovatelia nosia so sebou okrem cestovného poistenia aj kartičku so základnými
údajmi o svojom zdraví. Obsahuje krvnú
skupinu, alergiu a chronické ochorenie,
na ktoré sa liečia, názvy užívaných liekov.
Verte, že ju v kritickej situácii oceníte.
Okrem toho by v dovolenkovej batožine nemal chýbať pohotovostný balíček
letného cestovania, vybavený podľa individuálnych potrieb všetkých členov
rodiny a podľa toho, do ktorej krajiny
cestujeme. Mal by obsahovať aj všetky

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

Prvá pomoc na štípance
a drobné poranenia
Ochrana pred bodavým hmyzom je
základom dovolenkovej pohody, najmä ak cestujeme alebo kempujeme
v prírode s deťmi. Pre dovolenkujúcich
cyklistov obzvlášť. Ani repelentom sa
nedá stopercentne ochrániť. Ak sme
sa neubránili hmyzu, je dobre mať pri
sebe prípravok, napríklad gél Beta

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

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

: pomoc a ochrana počas letných dní

femiglucan vaginálne čapíky
• podpora regenerácie vaginálnej
mikroflóry a tkanív
• pomáha redukovať podráždenie,
diskomfort a suchosť
• obsahuje vysokočistý beta glucan
a kyselinu hyalurónovú
• optimálne kombinovať s užívaním
kapsúl ßeta glucan 240+
www.natures.sk

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

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

Stal sa váš domov rajom
pre myši? Riešením sú
odpudzovače hlodavcov
Asi na tomto svete neexistuje domácnosť, ktorá by niekedy nemala problém s prítomnosťou
myší a iných hlodavcov. S týmto problémom bojujú najmä majitelia rodinných domov,
chát, hál a záhrad, kde sa myši nielen nachádzajú, ale im poškodzujú aj majetok a úrodu.
nastavovať, no v prípade umiestnenia
v exteriéri je potrebné ho chrániť pred
priamym snehom a dažďom. Pokojne
sa pri ňom môžu hrať aj deti, pretože
zvuky ktoré prístroj vydáva nijako nezaregistrujú. Ak by ste sa obávali veľkej spotreby elektrickej energie, tak
vás môžeme upokojiť. Odpudzovač
hlodavcov na prevádzku potrebuje len
veľmi malé množstvo energie a preto sa nemusíte obávať faktúry. Ak sa
chcete myší a iných hlodavcov nadobro zbaviť, vyskúšajte plašič, ktorý vás
nesklame.

Na čo všetko je možné
prístroj použiť
Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že
ide o malé a neškodné stvorenia, v konečnom dôsledku vedia spôsobiť naozaj veľké škody. Aj to je dôvod, prečo ich
vo svojej blízkosti nestrpíme a bojujeme
s nimi rôznymi spôsobmi. V prípade,
že nechcete mať všade rozmiestnené
pasce a ani niekoľko mačiek, máme pre
vás veľmi jednoduché a efektívne riešenie. Je ním odpudzovač hlodavcov Deramax, ktorý sa stal obľúbeným výrobkom
v tejto oblasti. Ide o malý prístroj fungujúci na základe ultrazvukových signálov,
ktoré dokážu tieto zvieratká odplašiť bez
toho, aby im ublížili. Určený je nielen na
odpudzovanie myší, ale aj iných hlodavcov a kún a to nielen z vonkajších, ale aj
obytných priestorov. Pokojne si tak plašič
môžete umiestniť v pivnici alebo priamo
v obývačke, pretože človek tieto zvuky
nijako nezachytí. Počujú ich iba hlodavce,
proti ktorým je odpudzovač vyrobený.
Vďaka nepríjemným zvukovým
signálom budú mať myši pocit nebez22

cafe news

DOMOV

pečenstva a rýchlo z priestoru okolo
plašiča odídu. Fungovanie tohto prístroja je veľmi jednoduché a zvládne
to každý. Stačí ho umiestniť na problémové miesto, pripojiť adaptér, vložiť
baterky a spustiť. Netreba ho nijako

Na trhu sa nachádza niekoľko odpudzovačov, odlišujúce sa druhom zvierat, ktoré vedia odplašiť. Zbaviť sa tak
dokážete napríklad krtkov, ktorí doslova
rozryjú trávnik a celý dvor. Už nikdy sa
nebudete musieť snažiť ho chytiť alebo iným spôsobom zneškodniť. Vďaka
plašiču Deramax zoberie sám nohy na
plecia a odíde kade ľahšie. Mnohí ľudia
majú problém napríklad aj s túlavými
psami a mačkami, ktoré ohrozujú nielen ich pozemok, ale aj deti a domácich
miláčikov. Aj tento problém sa dá vyriešiť veľmi jednoducho a to prístrojom na
odplašenie. Objednať si môžete aj taký,
ktorý odpudí vtáky, netopiere a dokonca divú zver. Nestrácajte čas s vymýšľaním rôznych pascí a zneškodňovania,
ale zbavte sa neželaných hostí komfortne a rýchlo.
w w w. o d p u d zova ce . s k
0 9 1 74 1 74 4 8
info@odpudzovace.sk

FINESA

NAJVÄČŠÍ VÝBER

VÝKUP – PREDAJ – SERVIS MOBILNÝCH TELEFÓNOV A TABLETOV

 OBALY
 OCHRANNÉ SKLO
 KÁBLE
 ODBLOKOVANIE MT
A NAHRATIE NOVÉHO SW

 DRŽIAKY DO AUTA
A NA BICYKEL A ĎALŠIE
PRÍSLUŠENSTVO
 NABÍJAČKY

TESCO ZLATÉ PIESKY
OC CENTRAL
0910 960 008
PO-NE 10:00 - 21.00

HĽADÁTE DIGITÁLNE VÁHY?
Nájdete ich na

www.digitalne-vahy.sk
Alebo nám zavolajte na

0917 86 22 99

FÍNSKE MASTENCOVÉ PECE
Plameò ohòa má svojich obdivovate¾ov,
avšak teplo NunnaUuni sa k Vám prihovára
ešte dlho potom, ako vyhasli plamene.
Rovnomerné teplo vy�arujúce z mastenca
vás pokúša osta� pri peci. Teplo
naakumulované do kameòa poèas pár hodín
zakurovania doká�e vy�arova� teplo do
okolia viac ne� 24 hodín. Krátky zakurovací
èas zvyšuje komfort, umo�òuje vyu�i� pec
dokonca aj cez rušné pracovné dni. Pec
NunnaUnni je nezávislá od iných zdrojov
tepla, funguje aj pri výpadkoch elektriny.

KONTAKTY:
výhradný predajca TERMOMÉDIA
Partizánska 93
058 01 Poprad
+421 905 632 203
trmd@stonline.sk
www.nunnauuni.sk

PASKETIK
Obchodné váhy
Obchodná váha ACS-A
Dvojrozsahová obchodná váha série ACS, spolupracuje skoro so všetkými typmi registračných pokladníc a PC. Ponúka veľmi dobré úžitkové vlastnosti za výhodnú cenu.









Obchodná váha s možnosťou výpočtu ceny
Rozhranie RS-232 pre pripojenie k pokladniciam, PC
Automaticky podsvietený displej pre obsluhu i zákazníka
Rozmery vážiacej nerezovej misky 230x330 mm (hxš)
Váživosť do 6/15 kg (2/5 g dielik) alebo 15/30 kg (5/10 g dielik)
7 pamäťových kláves PLU
Cena s úradným metrologickým overením
Zabudovaný akumulátor

156 € s DPH

Plošinová váha TCS-Z
Plošinová obchodná váha s displejom na stĺpiku.










Zvuková signalizácia pri prekročení minimálnej alebo maximálnej prednastavenej váhy
Váživosť do 150 kg, 300 kg alebo 600 kg
Funkcia: váženia, počítania kusov, tary
Zabudovaný akumulátor
Váženie v kg alebo lb
Váženie v percentách
Automaticky podsvietený displej
Možnosť dodania aj bez metrologického overenia
Cena s úradným metrologickým overením

346,80 € s DPH

Etiketovacie váhy TM-A
Etiketovacia váha TM-A je ideálna do obchodov a výrobní, kde sa musí označovať tovar etiketami
s potrebnými údajmi pre spotrebiteľa. Podpora tlače na termopásky a samolepiace etikety. Práca
v režime registračnej pokladnice alebo hromadnej tlače etikiet. Tlač jednotkovej alebo celkovej zľavy
na termopásku alebo etiketu. Práca v percentách, s celým alebo desatinným číslom. Predajný alebo
programovací režim je možné chrániť heslom.Na etikete môžu byť vytlačené informácie ako: dátum
balenia, dátum spotreby, jednotková cena, celková cena, hmotnosť, tara, množstvo, názov tovaru,
zloženie, názov obchodu, číslo PLU, čiarový kód atď. Všetky nastavenia, formát tlače a programovanie
PLU kódov je možné cez klávesnicu váhy alebo cez priložený program na PC. Naprogramované
údaje na PC môžete ľahko načítať do váhy cez ethernet alebo USB kľúč. Váživosť do 15 kg.


Cena s úradným metrologickým overením
/ Možnosť dodania bez metrologického overenia

571,80 € s DPH

Počítačka mincí SE-900
Počítanie a triedenie mincí do jednotlivých priehradok. Počíta a sčítava celkový počet zo všetkých
alebo z jednotlivých hodnôt mincí. Balenie obsahuje priehradky pre rozdielne hodnoty mincí. Ukazovateľ celkovej sumy v Euro alebo počtu mincí každého druhu. Programovateľná funkcia zastavenia pri
každom druhu mincí. Pri dosiahnutí zadaného počtu mincí sa Coin Boy zastaví automaticky.







Kapacita zásobníka: 400 - 500 kusov mincí
Kapacita priehradky: 80 - 250 kusov mincí
Vytriedi a spočíta: 216 kusov/min.
Napájanie: 220V / 50 Hz
Rozmery: h:345 x š:306 x v:258 mm
Váha: 3,96 kg

163,90 € s DPH

055 625 72 74 • www.pasketik.sk

e-shop
PNEUMATIKY
AJ S PREZUTÍM

IHNEĎ K ODBERU!

VIDEO
92x127 5 mm spad.ai 1 5.3.2018 16:22:23

www.mikona.sk
ELEKTRICKÉ ŽALÚZIE

Naša spoločnosť BránySK s.r.o. sa špecializuje
na predaj, montáž a servis kvalitných garážových
brán, elektrických žaluzií, roliet, plotov, bránových
pohonov a sieti proti hmyzu od renomovaných
výrobcov ako napr, LOMAX, NICE, KEY, FAAC
a CAME

 predokenné rolety
 vonkajšie žalúzie
 vchodové dvere
Tel.: 0915 999 969
www.branysk.sk
V O
E-mail: branysk@branysk.sk

Samozrejmosťou je vysoká kvalita výrobkov, pri niektorých typoch až s 10-ročnou zárukou.

BránySK
B E R N O L Á K O

Ponúkame servis do 24 hodín.

SLOVENSKÉ POTRAVINY:
MY SME TU DOMA
Naša hospodárska a ekonomická situácia nie je ani zďaleka dobrá. Svoju suverenitu
v pestovaní potravín, ich vyvážaní či rozvíjaní priemyslu sme stratili už dávno. Tomuto
problému nepomáhame ani dnes. Dovážané potraviny
nám chutia viac a naše poľnohospodárstvo trpí.
Prečo to tak je?
Čo sa týka slovenských potravín, existuje jedna, ktorej
produkcia prevyšuje našu spotrebu. Sú to vajcia. Naša krajina
dokáže vyprodukovať až 120%, a tak ich môžeme vyvážať.
Preto v obchodoch vidíme viac zahraničných potravín
ako tých našich. Kupujeme španielske jablká či talianske rajčiny a pritom máme tie slovenské hneď pod
nosom.

Myslíme aj na Vás, ktorých trápi neznášanlivosť laktózy a prinášame vám
dva nové mliečne výrobky bez laktózy s tradičnou chuťou bez kompromisov:
NIVA ORIGINÁL Delaktozovaná 130 g
a BABIČKA Mlieko čerstvé Delaktózované 3,5%

Pokiaľ ide o ovocie a zeleninu, veľa druhov si vieme
vypestovať sami. Paradajky, papriky, uhorky, zemiaky,
reďkovky a mnoho ďalších, ktoré vám len napadnú. To
všetko sa dá vypestovať v záhrade či na balkóne a určite

vás to vyjde lacnejšie. Keď sa vám tento spôsob nepozdáva,
je tu aj iná možnosť. Farmársky trh. Tam nájdete potraviny so
slovenským pôvodom. Nielenže budú chutnejšie, ale pomôžete aj ťažko-pracujúcim farmárom.
Mlieko, syry, jogurty a pod. To už si doma vyrobíte len ťažko, ale v obchodoch ich slovenské verzie nájdete. Dokonca
aj s etiketami, ktoré našu krajinu znázorňujú. Najkvalitnejšie
mäso dostanete v miestnom mäsiarstve a nemusíte sa báť,
že vám predajú napr. poľské. Výnimkou nie je ani alkohol.
Domáce pálenky sú a stále budú, a to predovšetkým z vlastných záhrad. Nezaostáva ani víno z kvalitného slovenského
hrozna či pivo z jačmeňových polí.
Smutnou pravdou je, že i keď máme prebytok potravín na
výrobu ďalších produktov, potravinový priemysel naše suroviny vyváža a na výrobu nakúpi zahraničné. A prečo? Peniaze.
Štáty sú ochotné potom zaplatiť vyššiu sumu a nás to stojí
menej. To sa len tak skoro nezmení. Preto nášmu hospodárstvu pomôžme aspoň kúpou slovenských produktov. Pretože
my sme tu doma.
AUTOR: Kristína Marcineková
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náŠ tip
na príjemné
posedenie
pri víne
Podzámska 1/888
Nitra
0911 109 819
www.pivnicapodhradom.sk

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.sk

www.thermalkn.sk

TERMÁLNA
VODA
FAMILY
FRIENDLY
ANIMAČNÉ
PROGRAMY
POBYTOVÉ
BALÍKY
WELLNESS
& SPA PROC
EDÚRY

Kvalitne stierače na Vaše auto

Objednávky cez internet alebo telefonicky

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

 STRECHY NA KĽÚČ 
 STREŠNÉ

Kvalitne
stieračeKRYTINY
na Vaše auto

REZIVO

Objednávky cez internet alebo telefonicky

tel.:0905
0905176
746550
124 • www.strecha.ws

0905 176 550

Ochranné plachty na auto

Objednávky cez internet alebo telefonicky

0905 324 114

0901 711 780

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

Výkup drahých koVoV

a materiálu s obsahom drahých koVoV
Zlato – zlomkové, zubné, kontakty, pozlátený materiál
striebro – kontakty, spájky, Ag pasty
platina – termočlánky, laboratórne náradie, plechy
paládium – kontakty

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

VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o.
Beckovská 38
821 04 Bratislava 2

postupná modernizácia starých výťahov,
ktorej výsledkom je nový výťah

tel.: +421 2 4820 8620
fax: +421 2 4820 8623

výroba, dodávka a montáž nových
výťahov

e-mail: zeva@zeva.sk

výroba slovenských riadiacich sýstemov
pre výťahy

opravy a generálne opravy starých výťahov

výroba slovenských elektrokomponentov
pre výťahy
firma s 20 ročnou tradíciou
držitel certifikátu kvality ISO 9001

w w w. z eva . s k

INOVATÍVNA
PRÁČOVNÍCKA TECHNIKA

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

www.cleaning.sk



www.primuslaundry.cz

-35%

NOVÉ

OBJEDNÁVKY
PIER

rozmer 310 x 227 cm
celokoža BULL
1,3 - 1,5 mm hrubá

2 850, €
luxusná látka

2 160, €

22

elementov
v akcii

model
Z324

rozmer 250 x 334 x162 cm
celokoža SULMONA
1,4 - 1,6 mm hrubá

2 810, €

44

elementov
ntov
cii
v akcii

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

www.eurosofa.sk

