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Editoriál
Tému septembrového Café news, ktoré práve držíte v rukách,
celkom neplánovane nastolili cestopisné riadky cestovateľky
Silvy Vaculíkovej, ktorá nám predstavuje karibský ostrov Aruba,
najmenší, vetrom ošľahaných ostrovov súostrovia Malé Antily,
prezývaný aj šťastným ostrovom. Môže sa pochváliť aj tým, že sa
mu ešte aj hurikány vyhýbajú. Hlavným lákadlom turistov z celého sveta sú pláže s bielym pieskom, azúrové more, vodné športy,
luxusné hotely a príjemná klíma. Verili by ste, že na toto malé
územie v Karibiku cestuje takmer milión turistov ročne za oddychom a skvelými zážitkami.
Aj naša úspešná biatlonistka Paulína Fialková hovorí v rozhovore o šťastí. Tvrdí, že mala šťastie na dobrých ľudí a aj vďaka
tomu dokázala popri neustálemu trénovaniu a súťažiam úspešne
ukončila štúdium práva, ale súčasne dodáva: „Človek toho dokáže naozaj veľa. Len musí prestať fňukať nad tým, že je to ťažké
a zatnúť sa...“
Pre milovníkov aut je radosťou, ak môžu obdivovať (alebo si
aj vyskúšať) pekné autá. Práve takú sviatočnú príležitosť, budú
mať od 3. do 6. októbra 2019 v Nitre. AUTOSALÓN AUTOSHOW

NITRA prináša aj značky, ktoré nadšenci neuvidia ani na svetových výstaviskách. Budú tu horúce automobilové novinky
z Frankfurtu, predstaví sa 30 automobilových značiek, chystajú sa aj výstavné premiéry a zľavy, súťaže, top tuningové autá,
kaskadéri, veterány, karavany a rôzne atrakcie pre deti i dospelých. Stačí prísť do Nitry na najväčší motoristický sviatok jesene.
A možno práve vy budete mať šťastie a vyhráte novučičké auto
KIA STONIC.
Okolo motorových vozidiel sa točia aj naše texty, upozorňujúce na starostlivosť o dobrú osobnú kondíciu a imunitu vodičov. Vďaka nej sa môžu vyhnúť nepozornosti za volantom, ktorá
môže šoféra prepadnúť, ak je unavený alebo v strese. Cenu zlata si zaslúži aj pripomienka, že v jeseni viac ako v inom ročnom
období ohrozujú našich štvorkolesových miláčikov hlodavce. Je
potrebné nielen na to myslieť, ale aj urobiť na ochranu auta rázne
opatrenia, lebo s prehryzenou kabelážou sa nedá jazdiť... Je teda
najvyšší čas obstarať si napríklad ultrazvukový odpudzovač. Nainštalovaný v motorovom priestore vydáva signály, ktoré ľudské
ucho nepočuje, no pre hlodavce sú nepríjemné a preto priestor
auta hneď opustia.
Zápasili ste už s podobným problémom pi vašom aute? Poteší nás, ak nám o svojich skúsenostiach napíšete.
Váš tím CAFE NEWS
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Radosť žiť v centre mesta
Domov nie je miesto, kam chodíme len prespávať. Doma sme tam, kde
máme zázemie. Kde sa stretávame s priateľmi. Kde je priestor na to, aby sme
si s rodinou užili každú chvíľu. Kde si vieme vytvoriť dostatok času na všetko,
čo máme radi. Kde žijeme s radosťou. Doma sme v srdci Bratislavy.
Hovorí sa, že práve čas je hodnotou, ktorú si moderný, uponáhľaný, mestský človek začína vážiť čoraz viac. Každý máme
totiž k dispozícii iba 24 hodín denne, a je
teda prirodzené, že ak “zabijeme” dve
až tri hodiny denne iba presúvaním sa
v aute, ten čas nám potom chýba. Aj preto, po boome bývania v satelitných mestečkách blízko nášho hlavného mesta
nastáva trend opačný, kedy sa rodiny
vracajú späť do mesta. No modernému
mestskému človeku už ani zďaleka nevyhovuje štandard bývania mestských
sídlisk. Hľadá pre svoju rodinu viac metrov štvorcových. Vyšší technologický
štandard. Lepšie vybavenie domácnosti.
Ale aj priestor na relax. Jednoducho, moderný mestský komfort. Presne taký, aký
mu vedia ponúknuť nové developerské
projekty vznikajúce v modernom centre Bratislavy, v okolí Mlynských nív. A aj
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keď niektoré z týchto nových projektov
už stihli získať nálepku nedostupného
luxusného bývania, v realite je to inak
a väčšina bytov je určená práve tej veľkej
skupine obyvateľstva, ktorá si chce užiť
život v meste spoločne so svojou rodinou.

Mestské bývanie budúcnosti
Jedným z takýchto mimoriadnych projektov, ktorý zmení tvár Bratislavy, je
aj Ister Tower. Tento projekt premení
veľký nezastavaný priestor na juhovýchodnom okraji tzv. Zóny Chalupkova,
na nároží Landererovej a Košickej ulice,
na uzavretý mestský funkčný blok s rezidenčným bývaním, administratívnou
časťou, moderným hotelom a verejným parkom s detským ihriskom a námestím s fontánou. Ister Tower bude

pozostávať z dominantnej rezidenčnej
veže s výškou 102 metrov a 33 podlažiami, administratívnej budovy a budovy apartmánového hotela. Ister Tower,
ako jeden z mála projektov tohto druhu, vsádza na vytvorenie dostupného
mestského rodinného bývania, a preto
v rezidenčnej budove nájdete väčšinou
3-izbové až 4-izbové byty s terasami.
Praktické, no metrami štvorcovými veľkorysé byty ocenia najmä rodiny hľadajúce moderné mestské bývanie na
najvyššej technologickej úrovni, avšak
za ceny porovnateľné napríklad s cenou
menšieho domu na periférii Bratislavy
či v okolitých satelitoch. Čerešničkou
rezidenčnej veže, ktorú ocenia prevažne najnáročnejší záujemcovia o bývanie
v novom centre Bratislavy, budú lukratívne high-tech mezonety na najvyšších
podlažiach, s panoramatickými výhľadmi na dominanty Bratislavy. Parkovanie
k bytom je riešené výlučne v podzemí.
Výhodou pre obyvateľov bude aj hotel, ktorý je súčasťou projektu. Zámerom developera je vytvoriť symbiózu
medzi rezidenčnou vežou a službami
päťhviezdičkového hotela, z čoho budú
profitovať práve rezidenti. S projektom
Ister Tower tak prichádza do ponuky
bývania v Bratislave viac ako 400 bytov
a apartmánov s veľkorysým uzavretým
funkčným vnútroblokom plným zelene,
relaxačných zón a priestoru na aktívny
oddych v exteriéri. Bez rozpakov sa teda
dá povedať, že celý projekt nastavuje

kvalitatívny štandard moderného mestského bývania v Bratislave.

V centre diania
Bývanie v modernom centre Bratislavy prináša so sebou benefity bývania
vysokého životného štandardu. Je to
štvrť pulzujúca životom. Ťažiskovým bodom tejto lokality je najmä komplexná
infraštruktúra a vybavenosť. Nákupné
centrá, reštaurácie, služby či obchody
svetoznámych značiek, služby najvyššej úrovne – a to všetko v bezprostrednom okolí, pár krokov od domu. Základné školy, stredné školy, škôlky tiež nie
sú ďaleko a dostupné sú do pár minút
pešo. Rovnako aj zdravotné strediská,
súkromné zdravotné ambulancie, športoviská. Novovznikajúcemu modernému
centru Bratislavy dominujú rezidenčné
a administratívne funkcie, avšak stáva
sa aj domovom množstva kultúrnych,
komerčných, aj verejných inštitúcií.
Skrátka, ide o prestížnu adresu. No aby
sme v tom mali celkom jasno – bývanie
v modernom centre určite nie je len pre
vybranú, úzku skupinku prémiových záujemcov, ba práve naopak. Táto lokalita
sa stáva domovom veľmi širokej skupiny
obyvateľov prevažne strednej a vyššej
sociálnej vrstvy. Jednoducho, v tejto
štvrti vzniká koncentrácia dynamicky,
kozmopolitne zmýšľajúcich obyvateľov,
ktorých komunita vytvára moderný charakter Bratislavy.

Radosť zo života
Na rozdiel od bývania v satelitnom mestečku alebo na typickom mestskom sídlisku, tu nie ste doma len medzi štyrmi
stenami svojho bytu. Ste doma priamo
v srdci Bratislavy, tak si to užite! Výjdite von
a nechajte sa okúzliť uzavretou zelenou
relaxačnou zónou vnútrobloku. V projekte Ister Tower je vyše 50 000 m2 parkovej
zelene, zelených striech a promenád so
stromoradiami, kde bude možné relaxovať, športovo sa vyžiť na športoviskách,
bicyklovať na novovybudovaných cyklotrasách. Ponorte sa do melódií, pôvabu
tanca či dychberúcich hereckých výkonov v Slovenskom národnom divadle,
ktorého budovu máte od domu doslova
cez cestu. Kráčajte po stopách histórie,
odhaľujte výnimočnosť súčasnosti, spoznávajte svoje korene. Všetky významné
muzeá, galérie, pamätné miesta a historické pamiatky mesta máte pár krokov od
domu. Alebo len tak relaxujte v niektorej
z kaviarničiek na nábreží Dunaja, kam zájdete pomaly v papučkách. Jednoducho,
tu sa vaša rodina stane súčasťou komunity a inšpirujúcej kultúry nového moderného centra Bratislavy.
Viac informácií:
w w w. i s te r towe r. co m
Článok vznikol v spolupráci
s finančno-realitnou
agentúrou Fedors Group.
w w w. fe d o r s g ro u p . s k

Paulína Fialková
O kariére, štúdiu práva,
sesterskej rivalite
a obľúbenom darčeku

Keď sa človek pozrie na váš životopis, musí
žasnúť nad tým, koľko ste toho vo vašich
dvadsiatich šiestich rokoch dokázali. Ako ste
zvládali skĺbiť vrcholový šport, olympiády
a štúdium vysokej školy dokopy?
Bolo to ťažké obdobie, nebudem tvrdiť, že to išlo vždy ľavou zadnou ale na druhej strane sa musím priznať, že som mala šťastie
na dobrých ľudí na právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici,
ktorí mi vychádzali v ústrety vždy, keď som to potrebovala. Bolo
to pár rokov kedy som oddych po sezóne musela vymeniť za knihy
a skúšky. Keď som potrebovala naozaj dovolenku po fyzickej stránke, lebo som bola z náročnej zimy plnej pretekov naozaj vyšťavená
musela som si vziať učenie so sebou aj tam. Napr. sa teraz smejem
ako som si na Maledivách študovala podklady na diplomovku.
Ale človek toho dokáže naozaj veľa. Len musí prestať fňukať
nad tým, že je to ťažké a zatnúť sa. Ja som veľmi cieľavedomý
človek, to mi asi pomohlo úspešne ukončiť aj právo.

Biatlon je v Česku a na Slovensku stále viac
sledovanou disciplínou. Nie je to ale stále tak
rozšírený šport, ako napríklad tenis alebo
futbal. Ako ste sa k biatlonu dostali?
Pochádzam z dediny Čierny Balog na strednom Slovensku. V tejto oblasti bol biatlon už vtedy známy
lebo v blízko sa nachádza Osrblie, kde sa konali
v minulosti aj svetové poháre v biatlone.
Rodičia sa rozhodli využiť moju nadmernú
energiu v niečo užitočné. Otec ma vzal na
tréning biatlonu do klubu biatlonu Čierny
Balog a už to šlo. Ako dorastenka som odišla do väčšieho klubu v Osrblí, neskôr ako
vrcholová športovkyňa do VŠC Dukla BB.

Robili ste aj nejaké ďalšie
športy? Ak áno, ako
ste v nich uspeli?
Naši najskôr uvažovali nad plávaním
ale rýchlo pochopili, že ja a studená
voda v bazéne nikdy dokopy nepôjde. Od
ôsmich rokov robím biatlon až dodnes.
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Aké bolo vaše detstvo? Myslím,
či ste ho prežili v režime škola/
tréning, alebo ste si ho užili
rovnako, ako vaši rovesníci
– dajme tomu športovými
aktivitami vonku, prípadne
aj nejaké to chodenie do
kina, na diskotéku atď?
Moje detstvo bolo perfektné, nemala som
čas a ani energiu vymýšľať aktivity mimo
športu, lebo ten mi bral veľa energie. Nikdy som to však neľutovala. Od začiatku
som šport brala veľmi zodpovedne pretože som mala vždy svoj cieľ a išla som
si za ním až kým som ho nedosiahla. Potom som si dala ďalší. Škola išla síce na
vedľajšiu koľaj ale známky boli stále veľmi
dobré takže som nemala problém. Občas
som zvládla aj diskotéku alebo iné aktivity,
vtedy moje telo ešte lepšie regenerovalo
a tréning nebol taký ťažký.

Je náhoda, že sa vašim
rodičom narodili dve tak skvelé
biatlonistky? Alebo máte
niekde v DNA zakorenenú
streľbu, lyžovanie a ďalšie
prvky potrebné k biatlonu?
Moji rodičia mali k športu vždy blízko ale
nikdy nerobili žiadny vrcholovo. Takže je to
náhoda.

Máte za sebou už dve olympiády.
Keby ste sa vrátili o niekoľko
rokov naspäť, napadlo by vás,
že sa dostanete na olympiádu?
Alebo aké boli vaše ciele,
keď ste boli mladá?
Ciele boli vždy postupné. Ako dieťa som
nesnívala, že pôjdem na olympiádu. O tej
som začala uvažovať až neskôr. Keď som
dosiahla jednoduchšie ciele. Napr. som
nesnívala ani o svojej prvej olympiáde
v Soči, pretože som na ňu nemala ani po
fyzickej ani mentálnej stránke. Nebola som
na tak dôležitú udalosť dosť vyzretá. Doplatila som ale na systém, v ktorom sa na
OH v slovenskom biatlone dostane každý,
kto vie behať a strieľať. Niet totiž z čoho vyberať. Našťastie ma “facka”, ktorú som tam
dostala nezlomila ale nakopla dopredu.

Kedy ste vy a vaše okolie začali
vnímať, že vo vašom športe
prevyšujete ostatných?

Čo rada robíte, keď máte voľno?
A pri čom najviac vypnete hlavu?
Keď mám voľno najradšej ho trávim relaxovaním s mojim priateľom, rodinou a kamarátmi. K tomu dobré jedlo a to je všetko.

Vaša kariéra je stále ešte na
začiatku, ale určite myslíte o krok
vpred – asi aj preto ste študovali
právnickú fakultu a úspešne ste
ju dokončili. Budú vaše kroky po
konci športovej kariéry smerovať
právnickou cestou? Prípadne,
čomu sa raz chcete venovať?

Keď som začala vyhrávať slovenské rebríčky vo svojej kategórii a často porážala aj
staršie a skúsenejšie dievčatá.

Ako to vyzeralo u vás doma
so sestrou? Panovala rivalita
alebo ste sa navzájom
podporovali a trénovali spolu?
Iba zdravá rivalita. Ale tá je prospešná. Nie
vždy sme trénovali spolu lebo je o 2 roky
mladšia a bola v inej kategórii aj s inou výkonnosťou. To sa zrovnalo až keď prišla aj
ona do žien. Odvtedy sme vlastne sparingpartnerky.

Mali ste alebo máte
nejaký športový vzor?
Napr. náš chodec a môj kamarát Matej
Tóth ale tiež Veronika Zuzulová.

Čo by ste chceli v priebehu
vašej kariéry dosiahnuť?
Všetko čo sa dá. Dnes už sú moje ciele tie
najvyššie a keď ich naplním môžem v kľude skončiť.

V Čechách sa nedávno riešil
predčasný koniec Gabriely
Koukalovej. Mrzelo vás, že svet
prišiel o tak úspešnú biatlonistku?
To je každého individuálne rozhodnutie,
kedy usúdi, že ho šport už nenapĺňa. Svet
o ňu neprišiel, veď neumrela. Jej výkony
a úspechy si budem pamätať aj ja aj mnoho ďalších.

Moja kariéra už dávno nie je na začiatku :D
Zatiaľ neuvažujem, že by som sa venovala
právu aj keď moje angažovanie v oblasti
športového práva nevylučujem. To ešte
ukáže čas. Teraz si viem predstaviť milión
vecí, ktoré by som robila rada.

A ešte mimo šport, k ATT
Investsments. Určite viete, že
táto spoločnosť sa zaoberá
predajom investičného zlata
a šperkov. Ako vy vnímate
investovanie do zlata či šperkov?
Šperky sú vraj najlepším priateľom každej
ženy :) a rovnako ich nikdy nie je dosť :) čiže
takúto investíciu do svojich polovičiek, milí
páni, určite schvaľujem. Investícia do zlata
sa odporúča na uchovanie hodnoty peňazí. V budúcnosti nad tým budem uvažovať.

Do čoho je podľa vás najlepšie
v dnešnej dobe investovať?
Keď má človek postarané o bývanie,
prácu, auto tak až vtedy môže uvažovať
o invesciách  rôzneho  druhu.  U mňa  by  to 
boli buď nehnuteľnos  alebo  šperky.

A čím si rada urobíte radosť?
Vyčarí vám, rovnako ako asi
väčšine ženám, úsmev na
tvári nový kúsok do šatníka?
Alebo práve do šperkovnice?
Do šatníka si nakupujem sama podľa
vlastného vkusu. Ale pri darčekoch som
klasička a myslím si, že šperk nikdy nikdy
nikdy nesklame.
AUTOR:
AT T I N V E S T M E N T S C Z S E
ROZHOVOR
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Šťastný ostrov, ktorému sa aj hurikány vyhýbajú
Sedím pri káve v nákupnom centre Renaissance priamo v srdci hlavného mesta Oranjestad. Kúsok odo mňa v umelom
morskom kanáli, priamo vo vnútorných
priestoroch budovy, zaparkuje čln a vyloží turistov ubytovaných v hoteli. K luxusnému obchodnému domu patrí aj
hotel a kasíno, na komfort ktorého si
zákazníci potrpia. A práve okolo turistov
a príjmov z turistiky sa točí skoro celá
ekonomika karibského ostrova Aruba.
Aruba je najmenší z nízkych, vetrom
ošľahaných ostrovov porastených kaktusmi, takzvaných ABC ostrovov, ktoré
tvoria Aruba, Bonaire a Curaçao. Všetky sú súčasťou súostrovia Malé Antily.
Ostrov Aruba s rozmermi len tridsaťdva
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krát desať kilometrov leží len dvadsaťpäť kilometrov severne od Venezuely. Aj
keď je ostrov maličký, navštívi ho ročne
viac ako milión turistov.
Malá metropola prekypuje životom
vďaka tisíckam každodenných návštevníkov, ktorí sem cestujú za nákupmi, občerstvením alebo hazardom v kasínach.
Do hlavného prístavu ostrova plávajú
denne škunery, rybárske lode a najmä
obrovské zaoceánske výletné lode plné
turistov – predovšetkým Američanov,
ktoré sú vyššie ako samotné budovy
v prístave. Ulice mesta lemujú moderné
napodobeniny holandských koloniálnych
domov so sedlovými strechami, ktoré sú
namaľované pastelovými farbami.

Hlavné mesto ostrova Oranjestad
je pomenované na počesť oranžského
kráľovského rodu z Holandska, ktorého
doslovný preklad z holandčiny je Oranžové mesto. Minulosť Aruby pripomína
len málo starších budov. Mesto vybudovali v okolí pevnosti Zoutman krátko
po jej dokončení v roku 1796. Zohrala
významnú úlohu pri ochrane holandských záujmov na ostrove, o čom
svedčia jej štyri delá. Pôvodne stála na
pobreží, ale časom morské prúdy zmenili brehy mesta a dnes stojí asi tristo
metrov od pobrežia. Nachádza sa tu
malé historické múzeum so zbierkou
mapujúcou históriu ostrova. Pevnosť je
dnes spolu s vežou Willema III., ktorá
bola pristavená v roku 1868, najstarší-

sa tu aj pamätné miesta ostrova pripomínajúce históriu Aruby. História ma
vždy zaujímala, tak som si nenechala
ujsť petroglyfy – čiže maľby na skalách
arawackých indiánov v jaskyni Fontein
Cave a ruiny zlatých baní v Miralamare.
Ďalšia miestna atrakcia je Tunel lásky. Názov vznikol pomenovaním vstupu,
ktorý je v tvare srdca. Tunel je asi deväťdesiat metrov dlhý a úzke chodby sa
kľukatia pomedzi tajuplnými skalnými
formáciami. Viaže sa k nemu legenda,
podľa ktorej sa tu stretávala hrdá indiánska dievčina, náčelníkova dcéra, so
svojím milencom. Robila to napriek zákazu svojho otca. Keď ich tam náčelník
pristihol, uväznil ich v jaskyni, kde neskôr
zomreli. Milenci si však zostali verní a ich
duše preleteli stropom a zamierili k nebu.
mi budovami mesta. Veža slúžila ako
maják a prvé verejné hodiny v meste.
Na tunajšom nádvorí sa každý týždeň
odohráva folklórny festival Bon Bini
Festival, kde oboznamujú návštevníkov
s tradičnou hudbou, tancom a ponúkajú na ochutnanie miestne jedlá.
Kvôli múzeám sa na Arubu necestuje. V hlavnom meste sa turisti, ale aj
domáci veľmi radi a hlavne zadarmo
môžu previezť centrom historickými
električkami, posedieť si v miestnych
baroch a reštauráciách a užívať si pri
tom výhľad na jachtový prístav, alebo
si kúpiť výlet miniponorkou k útesu Bacadera. Motorový čln dovezie turistov
až na miesto ponoru, kde sa presklená
ponorka ponorí do hĺbky štyridsaťšesť
metrov pod hladinu. Pozorovať lode Mi
Dushi I alebo trosky lietadla Sonesta
obklopeného tropickými rybami sú zážitkami aj vďaka výkladu a orientačným
plánikom.

Na Arube rastú najmä exotické
kaktusy a vzácnosťou sú pokrivené
stromy divi-divi (latinsky Caesalpinia
coriaria), čo je národný strom ostrova
a štátu. Slávny divi-divi strom je prírodným kompasom ostrova, pretože vždy
ukazuje na juhozápad vďaka pasátom,
ktoré vejú ostrovom od severovýchodu.
Vybrali sme sa do Národného parku Arikok. Zaberá asi dvadsať percent
z celkovej plochy ostrova, veľkú
časť vnútrozemia a pás severovýchodného pobrežia. Pobehujú tu leguány,
kozy a divoké somáre. Okrem stromov
divi-divi tu rastú stromy kwahi, kaktusy, aloe a tropické kvety. Nachádzajú

Vo všetkých turistických prospektoch môžeme obdivovať asi najfotografovanejší objekt ostrova, ktorým
je prírodný most Natural Bridge. Je to
skoro zázrak prírody, nachádzajúci sa
na severozápadnom skalnatom pobreží ostrova, ktorý vznikal tisícročie. Je to
tridsať metrov dlhá a sedem metrov
vysoká koralová formácia, ktorá uchváti
tak, ako aj obrovské diery v skale kúsok
ďalej, do ktorých by asi nikto nechcel
spadnúť.
S i lva Va c u l í ková ,
úryvok z knihy Svet na dlani
w w w. s i lv i a - foto . s k

Hlavným lákadlom turistov z celého
sveta na Arube sú pláže, vodné športy,
hotely a klíma, kde sa môže ostrov pochváliť tým, že ešte aj hurikány sa mu
vyhýbajú. Najkrajšie pláže sa nachádzajú na takzvanom Zlatom pobreží na záveternej strane ostrova. Medzi plážami
Eagle a Palm Beach sa tiahne sedemkilometrový pás bieleho piesku, ktorý
omýva tyrkysová voda Karibiku. Keďže
ide o najkrajšie pláže ostrova, oblasť je
výborne vybudovaná hotelmi a reštauráciami.
CESTOVANIE

cafe news
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Túžiš mať nové auto?

Vyhraj KIA STONIC na AUTOSALÓNE v Nitre!
Veteránisti sa môžu tešiť na exhibičnú jazdu Citroën „kačíc“. Pre deti
a školákov bude o zábavu postarané:
elektrické autíčka, skákacie hrady, fun
a chill-out zóna, detské kútiky s kvízmi
a súťažami, či autodráha s profesionálnymi pretekárskymi autíčkami.
O odbornú stránku výstavy sa postará konferencia „O elektromobilite
na rovinu“. Nezabudli sme ani na naše
nežnejšie polovičky s poradenstvom
a prednáškami na tému AUTO A ŽENA.
Súčasťou programu bude súťaž v slalome žien na parkovisku. Priamo z výstaviska bude dopravné spravodajstvo
naživo vysielať Zelená vlna.
Horúce automobilové novinky z Frankfurtu, 30 automobilových značiek, výstavné premiéry a zľavy, súťaže, top
tuningové autá, kaskadéri, veterány, karavany, atrakcie pre deti a ešte oveľa viac
vám prináša najväčší motoristický sviatok jesene AUTOSALÓN AUTOSHOW
NITRA v dňoch od 3. do 6. októbra 2019.
AUTOSALÓN AUTOSHOW NITRA prináša aj značky, ktoré nadšenci neuvidia
ani vo Frankfurte: Nissan, Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Volvo, Jeep, Renault, Dacia
a taktiež francúzska časť PSA, značky
Peugeot a Citroën. Vstupenky na výstavu
sú zlosovateľné, môžete tak hrať o hodnotné ceny. Hlavnou výhrou je nová KIA
STONIC do osobného vlastníctva.
Ozajstnú automobilovú show zabezpečia najlepší slovenskí drifteri a kaskadéri v rámci akcie MOTOTV SHOW. Viac
ako 100 najkrajších tuningových kúskov
bude pútať pohľady na TUNING SHOW
a to po všetky štyri dni výstavy. Okrem
tradičných sexi car wash, vystúpení
rapperov, fotopáuz s hosteskami a rôznych súťaží, okorení celú akciu zraz automobilových nadšencov a slovenské
finále Car Fans Cup. Nemôžu chýbať ani
tradičné Majstrovstvá Slovenska hasičského a záchranného zboru SR vo vyslobodzovaní z havarovaných áut.

Najväčšia a najkomplexnejšia automobilová výstava AUTOSALÓN AUTOSHOW NITRA sa bude konať od 3. do
6. októbra 2019 na národnom výstavisku
Agrokomplex v Nitre. Na ploche viac ako
37 000 m2 sa predstaví viac ako 250
vystavovateľov. Nenechajte si ujsť tento
najvýznamnejší motoristický sviatok na
Slovensku. Rozhodne sa máte na čo tešiť!

AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA
2019 03.-06.10. 2019

e-shop
PNEUMATIKY
AJ S PREZUTÍM

IHNEĎ K ODBERU!

www.mikona.sk

VIDEO

Kvalitne stierače na Vaše auto

Objednávky cez internet alebo telefonicky

0905 176 550

Kvalitne stierače na Vaše auto

Ochranné plachty na auto

0905 176 550

0905 324 114

Objednávky cez internet alebo telefonicky

www.powerair.sk
jees@jees.sk
0903 426 419

Objednávky cez internet alebo telefonicky

w w w. s a x o . s k
0903795660

Kvalitný autoservis pre vozidlá

LAND ROVER a RANGE ROVER!
Naše hlavné benefity:

Poskytujeme pozáručný servis,
opravy, údržbu a špecializované

Prečo zvoliť práve nás?

služby na všetky vozidlá LAND ROVER
a RANGE ROVER.

1. VÝHODNÉ CENY OD PRIAMEHO DOVOZCU NÁHRADNÝCH
DIELOV. Dodávame široký sortiment dielov, doplnkov a príslušenstva,
od alternatívnych značiek až po originálne diely LAND ROVER.

Ponúkame alternatívu voči veľkým
autoservisom, najmä svojou
pružnosťou, prístupom k zákazníkovi,

2. ZDARMA NÁHRADNÁ MOBILITA! Poskytujeme odvoz a dovoz
zákazníkov ZDARMA v rámci Bratislavy našou zmluvnou taxi službou.
Ponúkame aj možnosť bezplatného parkovania na stráženom
parkovisku nášho autoservisu.

kvalitou opráv a zaujímavými cenami.
Sme pripravení presvedčiť aj vás, že
ceny za odborné služby autoservisu
LAND ROVER nemusia byť vysoké. Pre
každého jednotlivca alebo organizáciu
nájdeme optimálne finančné riešenie
pri dodržaní štandardov a vysokej
kvality práce.

3. KOMPLETNÁ STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV. Samozrejmosťou
sú osobný prístup ku klientovi, bezplatné poradenstvo, príprava na STK
a EK a prevedenie technickej a emisnej kontroly.
4. PROFESIONÁLNY LAND ROVER SERVIS. Máme dlhodobé
profesionálne skúsenosti s odborným servisom automobilov značky
LAND ROVER. Ponúkame prispôsobenie služieb každému zákazníkovi
na mieru.
5. SPOĽAHLIVOSŤ PREVERENÁ ČASOM. Viac ako 10 rokov úspešného
fungovania na trhu je garanciou stability a spoľahlivosti našej spoločnosti.

LR PARTS s.r.o.

Malacká 2716/48a, 900 31 Stupava
tel.: +421 905 951 895, +421 911 951 895, e-mail: info@vsetkoprelandrovery.sk

www.land-rover-parts.sk

Štartovací balík

EVENTO

Kapsulový kávovar MissP

199 €

+ 5 balení kapsúl Portioli

www.kavovo.sk | kavovo@kavovo.sk | 0911 958 999
V kapsuliach PORTIOLI sú obsiahnuté len tie najkvalitnejšie pomleté kávové zrná, pochádzajúce
z mnohých krajín sveta. Najmodernejšie technické vybavenie pri spracovávaní kávy je dôkazom špičkovej
kvality. Výsledkom je veľmi chutná a lahodná káva s opojnou arómou, spĺňajúca všetky náročné kritéria.
Spoločnosť KAVOVO s.r.o, je výhradným dovozcom kávy PORTIOLI pre Slovenskú republiku.

Neviete čo uvariť? NÁŠ
Inšpirujte sa jedálnym lístkom
HOTELA BRATISLAVA

TIP

NÁŠ
TIP

KURIATKOVÉ RIZOTO S HOBLINKAMI PARMEZÁNU
Potrebujete: 100g čerstvých kuriatok, 70 g ryža arborio alebo carnaroli, 350ml zeleninový vývar, 1 dcl víno biele suché,
1 menšiu šalotku, 50g parmezán, 20g maslo, soľ, mleté čierne korenie, olivový olej
Postup: Ešte pred varením samotného rizota je nutné si prichystať zeleninový vývar (ten je možné mať aj
v mrazničke a v prípade potreby ho rozmraziť). Keď
máme vývar pripravený, na panvicu dáme olivový
olej a opražíme si na ňom nadrobno nakrájanú
šalotku. Následne pridáme umyté a očistené
kuriatka, ktoré krátko orestujeme. Po pár minútach pridáme ryžu, ale v žiadnom prípade
ju neoplachujeme. Musí to byť vhodná odroda ryže, aby vznikla lepkavá a krémová
štruktúra.
Všetko orestujeme a zalejeme vínom. Víno necháme odpariť a postupne pridávame zeleninový vývar. Vždy
po naberačke a keď sa vyparí, pridáme
za občasného miešania ďalšiu naberačku. Vývar musí byť horúci, aby sa
ryža zbytočne neochladzovala a stále
sa varila. Celú zmes varíme približne
15-18 minút podľa druhu ryže. Ryža
nesmie byt rozvarená, zrnko ryže musí
ostať „na skus“ pevné. Dochutíme so-

ľou a korením, pridáme parmezán a rizoto odstavíme. Do rizota vmiešame
ešte vychladené maslo, ktoré však už
nevaríme, aby nám pomohlo vytvoriť
krémovú konzistenciu. Na rizoto pridáme hoblinky parmezánu a môžeme
ozdobiť vetvičkou tymianu.

BRATISLAVA vám rizoto pripraví tím
skúsených kuchárov.

Ak sa Vám zdá postup náročný,
alebo sa vám nechce variť, v HOTELI

w w w. h ote l b rat i s l ava . s k

RELAX V LONE PRÍRODY
Horáreň Nový Tekov sa nachádza pri hlavnom ťahu pod Mochovcami
od Kalnej nad Hronom. Nie je však rušená rýchlou a plnou cestou, ale
je dômyselne ukrytá v krásnej prírode zmiešaného lesa a polí.
Ponúkame Vám oddych, relax a ticho
tunajšej prírody, kde sa môžete dobre
najesť, ubytovať sa v útulne zariadených
izbách s kapacitou až 58 lôžok a stráviť príjemné chvíle so svojou rodinou či
priateľmi.
Penzión Horáreň Vám ponúka reštauračné a ubytovacie služby. Samozrejmosťou je pre nás zorganizovanie Vašich rodinných osláv ako sú narodeniny, výročia,
detské oslavy aj s programom, oslavy
1.svätého prijímania alebo birmovky. Pre
našich zákazníkov s radosťou pripravujeme aj krásne svadby, či už malé v kruhu
najbližšej rodiny alebo veľké s kapacitou
do 150ľudí.
Pre firmy a rôzne organizácie máme
v našej ponuke zrealizovanie team-buildingov, školení a firemných večierkov.

Do programu Vašej firemnej akcie vieme
okrem vynikajúceho jedla zaradiť aj streľbu na plastové holuby, jazdu na štvorkolkách, streľbu z ručných zbraní, vyblázniť
sa môžete aj pri paintballe alebo si zasúťažiť v lukostreľbe. A pre dámy, ktoré majú
rady skôr niečo nenáročné a oddychové,
pre ne vieme zabezpečiť detoxikáciu pleti
a profesionálne líčenie.
Pri organizovaní všetkých akcií Vám
ponúkame aj zapožičanie projektoru
s plátnom, výkonné ozvučenie s plnou
výbavou a vieme pre Vás zabezpečiť aj
živú hudbu, DJ-a či moderátora, ktorý
Vás prevedie celou Vašou akciou.
Pre našich najmenších návštevníkov máme pripravené detské ihrisko so
šmykľavkou a hojdačkami. Deti môžu
taktiež využiť aj detské bicykle, kolo-

bežky a odrážadlá. Ak sa im už vonkajšie aktivity zunujú, tak majú k dispozícii aj vnútorný detský kútik s peknými
hračkami. A pre väčších je k dispozícii
náš nový biliard.
Každý náš zákazník je výnimočný
a špecifický, preto ku každému pristupujeme profesionálne a osobitne, aby
sme spolu vytvorili nezabudnuteľný zážitok, na ktorý bude spomínať ešte dlhý
čas.
Penzión
H o r á r e ň N o v ý Te k o v
Šándorhalma 9,
9 3 5 3 3 N o v ý Te k o v
Te l . : 0 9 1 1 1 3 6 5 7 6
facebook.com/
horarennovytekov/
w w w. h o ra re n n ov y te kov. s k
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Pre zdravý
Pre zdravý
vývoj
vývoj
a rast
a rast
vlasov,
vlasov,

je najväčší kanadský
líder vo vývoji,
spracovaní a výrobe doplnkov
na trhu s prírodnými produktmi.
Naše produkty sa predávajú
pokožky
pokožky
avýživy
nechtov
a nechtov
Najkvalitnejší
Najkvalitnejší
zdroj
zdroj
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kvalita
kvalita cena
cena

Vyrába podľa najmodernejších štandardných technologických podmienok, ktoré zabezpečujú maximálnu aktivitu, čistotu a biologickú
dostupnosť účinných látok.
Vlastné suroviny a výrobné postupy sú zárukou kvality, čerstvosti a čistoty, čím sa doplnky výživy Webber Naturals líšia od produktov
iných výrobcov. Sme výhradným producentom vitamínových doplnkov Sunkist® (Smaragd) v Kanade. Prinášame vám tiež ďalšie
produktové línie Webber Naturals: MetaSlim®, Cold-A-Tak®, Echi-naMax® a MultiSure® multivitamíny.
Webber Naturals je známy vytváraním špecifických riešení pre konkrétne použitie zákazníkmi. Sme jedna z mála spoločností v Severnej
Amerike s možnosťami a odbornosťou využitia softgélov, použitých na výrobu kapsúl s liečivom - táto forma je obľúbená u mnohých
doplnkov výživy. Využívame tiež ďalšie formy pre naše produkty: prášok, tinktúry, kvapaliny a sirupy, rovnako ako aj tablety a kapsule.
Výživové doplnky Webber Naturals sa vyrábajú nadštandardnými postupmi, pri použití NAJMODERNEJŠÍCH kontrolných testov
kvality, ktoré zabezpecujú maximálnu aktivitu a biologickú dostupnosť účinných látok. Vitamíny Webber Naturals NEOBSAHUJÚ
chemické konzervačné látky ani farbivá. Sú vhodné aj pre diabetikov a vegetariánov.

www.webbernaturals.sk
www.webbernaturals.sk

www.webbernaturals.sk
Dovoz
Dovoz
a distribúcia:
a distribúcia:
Life
Life
Group
Group
s. s.
r. o.,
r. o.,
Infolinka:
Infolinka:
0903
0903
700
700
456
456

Dovoz a distribúcia: Life Group s. r. o., Infolinka: 0903 700 456

AKTÍVNE K DOBREJ IMUNITE
A POZORNOSTI ZA VOLANTOM
Mnohí z nás sú odkázaní denne využívať auto na cestu do práce, s deťmi
do materskej školy, s väčšími deťmi do
školy a záujmové krúžky. A to v každom
prípade tam aj späť domov. Bez ohľadu
na to, či sme v pohode, alebo nás kvári
stres a únava z náročného pracovného
dňa, ktoré sa potom podpisujú pod nižšiu koncentráciu a nebezpečnú, hoci len
chvíľkovú, nepozornosť za volantom.
Účinnou prevenciou pred pôsobením únavy a stresu je aj aktívne zvyšovanie obranyschopnosti organizmu.
Chráni nielen pred infekčnými chorobami, ale pripravuje ľudské telo na lepšie
znášanie stresu a náročných situácií.
Preto je potrebné starať sa o dobrú imunitu aktívne a to po celý rok. Oslabený
organizmus sa nedokáže brániť. Ťažšie
odoláva nepriaznivým vplyvom prostredia, stresu i zaťažujúcim situáciám.
Prekonajú ho baktérie a vírusy, ktoré sú
okolo nás a ľahšie podľahne aj únave
a rôznym chorobám. Pokiaľ telo netvorí
dostatok protilátok – imunoglobulínov,
imunita komplexne zlyháva na všetkých
úrovniach a sústavách organizmu.

Starajme sa o seba
Dobrá obranyschopnosť organizmu vyžaduje od nás zodpovednú a aktívnu

starostlivosť o svoje zdravie. Základom
je zdravý životný štýl, vyvážená strava
bohatá na živiny (bielkoviny, tuky, sacharidy, minerály a vitamíny). Vhodná je
strava bohatá najmä na vitamíny B, ktoré
pomáhajú udržiavať správne fungovanie
metabolizmu a teda aj všetky dôležité
látkové premeny v tele, pomáhajú aj pri
väčšej záťaži organizmu, pôsobia ako
prevencia proti chorobám či vyčerpaniu.
Imunitu významne podporuje aj to, ak
naša strava obsahuje viac ovocia a zeleniny, oriešky a semiačka, ale aj vhodné výživové doplnky, rastlinné doplnky
v prirodzenej podobe (spirulina, mladá
pšenica a jačmeň), prírodné antibiotiká
– cibuľa, cesnak či zázvor. Dôležité sú aj
antioxidanty (nájdeme ich napríklad aj
v kustovnici čínskej a rakytníku) a beta
glucan, ktorý obsahuje hliva ustricová.
Imunitu významne podporuje aj
dostatok pravidelného pohybu na čerstvom vzduchu, otužovanie, kvalitný
spánok a cieľavedomá snaha o odbúravanie stresu. Duševnú rovnováhu získame aj tým, ak stres striedame
s činnosťami, ktoré nám prinášajú radosť a pomáhajú na chvíľu zabudnúť na
starosti. Telo vtedy produkuje hormóny
šťastia, ktoré pôsobia blahodarne aj na
naše fyzické zdravie a imunitu, harmonizujú fungovanie organizmu.

„Dobíjanie bateriek“
beta glucanom
Optimálne je, ak spomínané vitamíny
získame zo stravy, ale ani ich doplnenie z vhodných výživových doplnkov
nie je na škodu. Imunitu občas treba
postrčiť do jej práce (ochrana organizmu a boj s nepriateľskými mikróbmi) aj beta glucanom. Ide o prírodnú
látku bežne sa vyskytujúcu v strave
(v obilninách, kvasniciach, niektorých
hubách), naše telo ho teda dobre pozná. V prírodnej forme je však zmiešaný s ďalšími látkami, tým pádom ho
imunitné bunky vedia ťažšie rozpoznať
a jeho účinky sú preto obmedzené.
Očistením beta glucanu od neúčinných prímesí sa imunitným bunkám
uľahčí jeho rozpoznanie receptormi
a zvýši sa jeho účinok. Vysokočistý
beta glucan aktivuje receptory imunitných buniek, čo vedie k zvýšeniu
ich fagocytickej aktivity (chuť bojovať
s nepriateľmi). Výhodou vysokočistého
beta glucanu je jeho bezpečnosť. Nie
sú známe nepriaznivé vedľajšie účinky,
možnosť vzniku závislosti, či predávkovania. Štúdie preukázali účinky beta
glucanu na imunitu na úrovni buniek,
ako i v skutočnom živote – na pacientoch. Dokázali, že beta glucan pomáha
nielen preventívne, ale má veľký význam pri podpore imunity aj keď sme už
chorí. Prejavuje sa to zníženým počtom
ochorení počas sledovaného obdobia,
rýchlejším uzdravovaním sa a aj lepším znášaním náročných liečebných
zákrokov.

: podpora imunity pre celú rodinu*
Beta Glucan Detský sirup 1+
•
•
•
•

bez konzervantov
pre deti od 1 roka
s obsahom beta glucanu a vitamínu C
výborná jahodová príchuť

Beta Glucan 240+ 30 kapsúl

• významná dávka beta glucanu +
vitamínu C a D (nielen) pre
správne fungujúci imunitný systém*
• vhodný pre každodenné užívanie
Žiadajte vo svojej lekárni!
www.natures.sk
Výrobca: Natures s.r.o., A. Sládkoviča 33, 91701 Trnava. Vyrábané v systéme riadenia kvality ISO 9001:2008 a systéme bezpečnosti potravín ISO 22000:2005. *Schválené
zdravotné tvrdenie podľa Nariadenia (ES) č. 1926/2006 pre vitamín C a vitamín D: prispieva k správnej funkcii imunitného systému.

ROMANTICKÝ POBYT

od 85 € osoba / noc

WELLNESS POBYT

od 59 € osoba / noc

VIANOČNÝ POBYT

od 85 € osoba / noc

ONLINE REZERVÁCIE
www.hotelkontakt.sk

CESTUJTE – SPOZNÁVAJTE – ZAŽITE S NAMI!
Privítajte s nami rok 2020!
Cestovanie je najlepšia investícia!

Prináša Vám zážitky, úsmev a radosť!

DARČEKOVÉ POUKAZY

wellness pobyt ako dar

Kontakt Wellness Hotel****
Stará Lesná 180
059 52 Stará Lesná
tel.: +421 (0) 52 44 68 185
Kontakt Wellness Hotel****

NEALKOHOLICKÉ
VÍNO zdravé
víno

n predáva produkty slovenských a zahraničných CK
n letenky, medzinárodné cestovné lístky
n cestovné poistenie a vstupenky

Užite si leto cez zimu – objavte s nami
exotické destinácie
Dubaj, Zanzibar , Egypt – letecky z Bratislavy
Bali, Maurícius, Dominikánska republika,
Kuba – letecky z Viedne

Vyrába sa
z kvalitných
odrodových vín.

Plnohodnotné víno
s minimálnym
obsahom
zbytkového
alkoholu.

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

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

SEPTEMBROVÉ PREMIÉRY
CASINO.$K

FILM CASINO.$K S HVIEZDNYM OBSADENÍM
ODHALÍ SVET HAZARDU A ŠPINAVEJ POLITIKY
Premiéra 26. 9. 2019
Život je jediná hra, ktorú si človek nevyberá sám... 26. septembra
príde do kín Casino.$k, slovenský film zo sveta hazardu a politických hier.
Vica Kerekes, Roman Luknár a Michal Šoltész sa v ňom stanú zanietenými hráčmi pokeru. Zuzana Kanócz sa predstaví ako karieristka, ktorej miesto na ministerstve zariadi milenec Marek Majeský. Ako novinárov uvidíte Mareka Geišberga s Richardom Stankem.
Okrem nich sa na plátne objavia aj Jana Majeská, Ľubomír Paulovič,
Pavel Kříž či Tereza Brodská.

AD ASTRA
Premiéra 19. 9. 2019
Brad Pitt putuje na vonkajší okraj slnečnej sústavy, aby odhalil záhadu, ktorá ohrozuje životy ľudí na Zemi. Objavuje tam tajomstvá,
ktoré spochybňujú povahu ľudskej existencie a naše miesto vo
vesmíre.
22. storočie. Umelá inteligencia je integrovaná do všetkých priemyselných odvetví. Mesiac a Mars sú kolonizované. Ľuďmi osídlené
satelity obiehajú okolo Neptúnu, najvzdialenejšej planéty slnečnej
sústavy. Na Zemi sa stavia nová Babylonská veža. Je to anténa, ktorej koniec dosahuje až do vesmírneho priestoru a ktorá má slúžiť
k vyhľadávaniu inteligentného mimozemského života.

Tím budujúci túto gigantickú stavbu vedie Roy McBride (Brad Pitt).
Astronautom sa stal vďaka svojmu otcovi (Tommy Lee Jones), ktorý
bol veliteľom výskumnej expedície projektu Lima. Aj jej úlohou bolo
pátrať po vyspelom mimozemskom živote, ale pred dvadsiatimi rokmi zmizla kdesi v útrobách vesmíru.
Zem postihuje jedna nečakaná katastrofa za druhou, ohrozená je
aj stavba gigantickej antény. Americké spravodajské služby sa
domnievajú, že Royov otec stále žije a ohrozenie Zeme má pôvod
v explóziách, ku ktorým dochádza na planéte Neptún a súvisí s projektom Lima. Roy je vyslaný na vesmírnu misiu vedúcu cez Mesiac
a Mars až k vonkajšiemu okraju slnečnej sústavy, aby tu svojho otca
našiel. Jeho cesta však odhalí tajomstvo spochybňujúce samotnú
podstatu ľudskej existencie a jej miesta vo vesmíre.

POZOR NA HLODAVCE V AUTE!
Dokážu narobiť obrovské škody
Kde najčastejšie parkujete svoje vozidlo? Na ulici pod panelákom, na dvore rodinného
domu alebo v garáži? Nech už je to kdekoľvek, vaše auto je ohrozené. Škody na
aute však nespôsobujú len vandali. Nebezpečné sú aj ostré zuby hlodavcov.
Ako ochrániť auto pred
útokom hlodavcov?
Prevencia je omnoho lacnejšia, ako oprava poškodeného vozidla. A preto, najmä
ak často parkujete napríklad v blízkosti
kontajnerov, kde sa zdržiavajú potkany
alebo lesoparkov, kde sa vyskytujú kuny,
určite vyskúšajte niektorý z týchto spôsobov ochrany vozidla:

Prečo sa hlodavce
uchyľujú do áut
Boj so zvieratami ako sú kuny, lasice alebo potkany, je nekonečný najmä v zimnom období. Aj keď sa vám ich podarí
odohnať, skôr či neskôr sa do vášho auta
môžu vrátiť. Dôvodom je teplo. Po zaparkovaní auta je totiž motor ešte chvíľu
teplý. A to je lákadlo pre hlodavce, ktoré
sa v zime chcú ohriať.
Ďalšou príčinou útoku hlodavcov je
to, že hľadajú potravu. Vtedy ohlodávajú izoláciu káblov, ktoré sú pre nich
prekážkou v lezení, prípadne ju chcú
ochutnať. A škody sú na svete. Tie sa
môžu vyšplhať až k tisícom.

Čo spôsobí hlodavec v aute
Obhryzená kabeláž vozidla môže
spôsobiť škody, ktoré sa vyšplhajú do
závratných výšok. Najhoršie sú práve
ohryzené káble. Tie môžu spôsobiť skrat
a dokonca až požiar. Nie tak vážne, ale
tiež veľmi nepríjemné, sú zničené zvukové izolácie a poťahy v aute, stopy tru-

su, interiér vozidla zanesený odpadkami
a napokon aj zápach. Rátajte teda s tým,
že po útoku lasice, kuny alebo potkana
na vaše vozidlo, budete musieť siahnuť
hlboko do vrecka. Poisťovne takúto škodovú udalosť nemusia preplatiť, ak nemáte havarijné poistenie alebo ste auto
špeciálne pre túto udalosť nepripoistili.
Ideálne je teda škodce do svojho auta
vôbec nepustiť. Ako na to?

 Spreje. Spreje slúžia na ochranu
gumových a plastových častí áut.
Jednoducho nastriekate na všetky
potrebné miesta. Nevýhodou môže
byť to, že postrek je potrebné často
opakovať.
 Ultrazvukový odpudzovač. Prístroj sa
nainštaluje do motorového priestoru
auta. Vydáva signály, ktoré ľudské
ucho nepočuje, no pre hlodavce
sú nepríjemné a preto priestor auta
hneď opustia. Je to veľmi účinný a nenáročný spôsob plašenia hlodavcov.
 „Babské recepty“. Vyskúšať môžete
aj rôzne domáce tipy od motoristov.
Jedným z nich je napríklad nastriekanie motorového priestoru auta octom.
Výrazný zápach octu odplaší hlodavce. Aj ďalšie tipy spočívajú v aplikácii rôznych výrazných pachov, ktoré
zvieratám nie sú príjemné. Pomôcť
môže pretretie motorového priestoru Savom, umiestnenie aromatických
stromčekov alebo WC blokov.
To, pre aký spôsob ochrany auta sa
rozhodnete, je len na vás. Buďte si
však istí, že každý z nich je omnoho
lacnejší, ako oprava auta. A ušetríte
si nielen peniaze, ale aj čas a starosti!
w w w.O d p u d zova ce . s k
0 9 1 74 1 74 4 8
info@odpudzovace.sk

Satelitná TV

NA NOVOM PROGRAME

PREMIER SPORT

NAJLEPŠÍ
SVETOVÝ
FUTBAL

11 HD Športových kanálov
+ 54 PROGRAMOV PRE CELÚ RODINU
SATELIT A INŠTALÁCIA
ZADARMO

INTERNET + TV
VO VAŠOM MESTE

www.digislovakia.sk

0850 211 112

Uvedené beneﬁty a akciová ponuka platí od 15. 08. 2019 do 31. 10. 2019 pri využití kampane JESEŇ 2019 – SATELIT s 24 mesačnou dobou viazanosti na využívanie zvolenej služby.

OD

9,60
MESAČNE

€

INTUITÍVNY TRÉNING
POČÚVAJME SVOJE TELO
Na úvod by sme mohli pokojne povedať,
že intuitívny tréning je jedna z najvyšších
foriem kvality a prístupu k fyzickému
zdokonaľovaniu. Tak ako samotná definícia intuície, tzv. šiesteho zmyslu, tak
aj intuitívny tréning je výsledkom mnohoročných skúseností a aplikovaných
tréningových metód. Nie vždy podlieha
zaužívaným postupom či logike a zdravému rozumu.
Nie je doménou len profesionálnych alebo výkonnostných športovcov.
Aj mnoho kondičných a rekreačných
športovcov využíva intuitívny princíp vo
svojom tréningu a v životospráve. Využívanie tohto netradičného prístupu
umožňuje zachovať si športovú dlhovekosť a výkonnosť.

Ako to funguje v praxi?
Určite ste už zažili chvíle, kedy ste mali
chuť na konkrétne jedlo alebo určitú potravinu bez zjavného dôvodu. Rovnako aj
v tréningu sa vám už určite stalo, že aj
napriek tomu, že ste podľa vašej tréningovej rutiny mali v pláne cvičiť chrbát,
dali ste nakoniec prednosť nohám a vôbec ste o tom nepremýšľali. Intuitívny

tréning je protikladom systematického
plánovania a šablón. Výber cvikov, ich
poradie, intenzita tréningu – to všetko je
výsledkom toho, ako sa v daný moment
cítime, ako sme naladení - nezväzuje
nás. Nesmieme si ho však zamieňať s lenivosťou.
Na druhej strane, striktný a systematický tréningový plán je absolútne nevyhnutný vo vrcholovej príprave športovcov – v tomto prípade kontrolu nad
športovými inštinktmi preberá obrovská
motivácia, sebazaprenie a húževnatosť.

„Počúvame“ svoje telo
Aj keď každý tréning plánujeme ísť naplno a s maximálnym nasadením, v prípade, že povedzme nie sme 100% odpočinutí a vieme „počúvať“ svoje telo,
namiesto intenzívneho HIIT tréningu
zvolíme ľahkú kardio záťaž alebo tréning
nízkej intenzity. Aj takto funguje intuitívny tréning. Dlhoročným „monitorovaním“ signálov nášho organizmu si vieme
zdokonaľovať naše tréningové inštinkty
k dokonalosti a využívať ich vo svoj prospech. Nebojte sa preto pri cvičení dať
na svoje pocity.

Chcete sa o tom porozprávať?
Príďte kedykoľvek k nám, do Maximus
Fitness&Gym na Karadžičovej 6 v Bratislave.
René Riegel
Tr é n e r
Maximus Fitness&Gym

FIT
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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 zahranič-

ných 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 údržbe môže drevená podlaha
slúžiť celý život.

www.saxoparket.sk
info@saxoparket.sk
tel. 0919 43 81 43

Očistiť sa, zosilnieť
a schudnúť!
Ako sa očistiť, zosilnieť
a schudnúť s prírodnou
detoxikačnou kúrou Neera
Prečistenie tela prináša mnoho pozitívnych výsledkov. Po skončení detoxikačného programu ľudia zisťujú, že vďaka
odplaveniu odpadových látok a navráteniu prirodzenej rovnováhy sa zvýšila
ich výdrž a vitalita, zlepšilo sa trávenie,
spánok, krvný obeh, odolnosť voči chorobám, majú čistejšiu pleť a jasnejšie oči,
pevnejšie vlasy a nechty a pôsobia na
svoje okolie šťastnejším, pozitívnejším
dojmom. Vedľajším, ale veľmi vítaným
účinkom Neera kúry je zníženie nadváhy.
Detoxikačná kúra Neera nemá za úlohu
vyliečiť určité ochorenia, ale pomôcť odstrániť koreň choroby vyčistením tela od
odpadových látok, jedov a hlienu. Pomáha organizmu nájsť svoju prirodzenú rovnováhu a „pripomína” mu jeho
zmysel pre zdravú a vyváženú stravu.
Vedľajším, ale veľmi vítaným účinkom
kúry je zníženie nadváhy.

Očista bez hladovania
Počas detoxikačnej kúry Neera nahrádzame pevnú stravu čistým, prírodným, výživným nápojom zo stromového sirupu Neera, čerstvej citrónovej
šťavy, vody a kajenského korenia.
Základnou zložkou nápoja
je prírodný stromový sirup
Neera, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre túto
kúru. Je to starostlivo vyvážená zmes
najčistejšej miazgy
juhoázijských paliem
a
najkvalitnejšieho
kanadského javorového sirupu stupňa C+.
Počas kúry dodáva

telu energiu, môže pomôcť k obnoveniu biochemickej a minerálnej rovnováhy v tkanivách a bunkách a tiež môže
pomôcť k ich regenerácii. Vstrebáva sa
priamo do krvného obehu a nezaťažuje teda tráviaci systém. Obsahuje veľmi
malé množstvo bielkovín, čo prispieva
k procesu odstraňovania odpadových
látok. Životná sila zdravých lesov obsiahnutá v prírodnom stromovom sirupe Neera, môže posilniť vlastné omladzujúce sily tela.

Dĺžka kúry
Možností, ako absolvovať
kúru je viac. Môžete nápoj
zaradiť do svojho jedálnička
namiesto večere a dodržiavať tento režim počas dlhšieho obdobia. Tiež môžete detoxikovať pravidelne pitím nápoja
počas jedného očistného dňa v týždni,
kedy neprijímate inú tuhú potravu. Alebo môžete pôstnu kúru aplikovať jednorazovo na dlhšie obdobie; aby prebehol
celý proces uvoľnenia, odplavenia a vylúčenia nahromadených odpadových
látok, odporúča sa 10 dňová kúra,
počas ktorej nahradíme pevnú stravu nápojom Neera. Nejde pri tom
o skutočný pôst, pretože telo je denne vyživované 400 – 500 kalóriami,
bohatými na minerály, stopové prvky
a jednoduché cukry, ktoré sú obsiahnuté v nápoji.
Informácie o očistnej kúre Neera
a zoznam predajní, ktoré ponúkajú
prírodný stromový sirup Neera nájdete na stránke...

www.neera.sk
alebo volajte 0948 042 713

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

 STRECHY NA KĽÚČ 
 STREŠNÉ KRYTINY 
 REZIVO 

tel.: 0905 746 124 • www.strecha.ws

Trávte viac času s rodinou a priateľmi!

www.hlinikovapergola.sk
tel.: 0905 246 304
www.pergolybratislava.sk • www.pristresok-na-auto.sk

REZANIE BETÓNU
AKCIOVÉ CENY!

VÝROBA:
• oceľových konštrukcií
a zámočníckych výrobkov
• kovových brán a zábradlí

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

0908 447 006

951 04 MALÝ LAPÁŠ 74
MOBIL: +421 (0) 905 439 374
INFO@BENFI.SK

www.jadrovevrtanie.sk • www.rezaniebetonu.eu

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

Horoskop
Baran
Všetko sa komplikuje a zamotáva viac, ako by ste si
pred pár týždňami vedeli
predstaviť. Čo už, treba vydržať a aj nepríjemné veci musíte nejako vyriešiť.
Nepôjde to úplne hladko, ale pomaly, pomaly
sa vám podarí zložité uzly rozmotať a situáciu
ako-tak upokojiť. Ťažké na tom je, že sa nemôžete spoľahnúť ani na blízkych ľudí, pretože tí
budú mať iba zbytočné reči, ale nepomôžu.
Útechu hľadajte u domácich miláčikov.
Pre motoristov: Doprajte svojmu autu poriadnu očistu. Dajte ho dôkladne umyť a nezabudnite na kvalitný vosk.

Býk
Najbližšie týždne budú náročné a namáhavé. Treba
dotiahnuť rozbehnuté veci,
lebo celá vaša doterajšia námaha by vyšla navnivoč. Vyzbrojte sa trpezlivosťou a nedajte sa znechutiť malými prekážkami. Bude to stáť za to. Potom si budete
môcť konečne vydýchuť a dopriať si pokojnejšie dni. Osobný život tiež nebude stáť v týchto dňoch za veľa, lebo sa v ňom odzrkadľuje
stres z práce. Napriek všetkému nezanedbávajte oddych.
Pre motoristov: Máte v poriadku stierače? Počas jesenných dažďov ich budete často používať. Dobrý výhľad je dôležitý.

Blíženci
Rozmýšľate, či má zmysel
tak tvrdo pracovať a naháňať
sa. Nebolo by jednoduchšie
to trocha flákať, veď v podstate o nič nejde… Nevzdávajte sa! Možno to
ešte nevidno, ale výsledok sa dostaví. Nadriadení vidia vašu snahu a náležite to ocenia.
V osobnom živote skúste viac pozornosti venovať partnerovi, odrazí sa to na vašom vzťahu. Osamelí majú šancu stretnúť zaujímavú
osobu, ktorá zaujme ich pozornosť na dlhšie.
Pre motoristov: Dodržiavajte predpísanú
vzdialenosť a zbytočne neriskujte. Fyziku neoklamete.

Rak
Vaše sebavedomie držte
radšej na uzde, lebo kolegovia ho môžu vnímať ako
aroganciu. Svoju šikovnosť
dávajte najavo radšej tým, že pomôžete spolupracovníkom vyriešiť ich problém. Budete
hrdinom a nenarobíte si zbytočných nepriateľov. Doma sa nenechajte zatiahnuť do rodinných sporov, lebo by sa to mohlo obrátiť proti
vám. Skrátka, držte sa bokom. Ak chcete športovať, vyberte si individuálny šport. Vyhýbajte
sa psom.

Pre motoristov: Svoje auto nepožičiavajte partnerovi ani ostatným príbuzným či kamarátom.

Strelec

Lev

Jeseň začala intenzívnejšie,
ako ste očakávali. Nič sa
nedá robiť, treba dobehnúť
všetky resty. Pozor na nežičlivého kolegu v práci, ktorý tútu hektickú dobu
bude chcieť využiť na to, aby si privlastnil časť
vašich nápadov. Dôkladne si robte záznamy
a archivujte ich. Osobný život bude pokojnejší,
možno viac, ako by ste si želali. Pre nezadaných sa nerysuje žiadna zmena, ale to vám
nebráni v tom, aby ste si len tak nezáväzne
zaflirtovali.

Máte za sebou náročné obdobie, z ktorého sa budete
dostávať do bežnej rutiny
len pomaly. Najlepšie bude
sústrediť sa na malé úlohy a postupovať krok
za krokom. Postupne sa situácia upokojí a veci
dostanete znova pod kontrolu. Nezačínajte
s novými projektami, lepšie vám pôjdu rutinné
činnosti. V súkromí hľadajte trocha rozptýlenia, najlepšie v spoločnosti dobrých priateľov.
Dávajte si pozor na jesenné prechladnutie.
Pre motoristov: Ak plánujete kúpu nového auta, teraz je ten správny čas. Vyberajte
s chladnou hlavou.

Panna
Nie, za vaše nezdary nemôžu kolegovia, susedia,
príbuzní ani nikto iný, ale vy.
Prestaňte sa konečne ľutovať. Niečo vám nevyšlo? No a? To sa predsa
stáva každému. Začnite odznova, a tentoraz si
všetko lepšie premyslite. Ak niečom nerozumiete, nechajte si poradiť. Ale zodpovednosť
je na vás, tak sa k nej priznajte. A je jedno, či
ide o pracovnú oblasť alebo o osobný život.
Skúste to a uvidíte - úspech sa dostaví.
Pre motoristov: Vaše auto si zaslúži viac pozornosti a opatery. Tie škrabance by ste konečne mali dať opraviť.

Váhy
Sršíte nápadmi, energiou
a šírite okolo seba nákazlivú
chuť k práci. Staré resty sa
vám podarí dokončiť, s ľahkosťou sa púšťate do nových projektov. Udržte
si to nadšenie čo najdlhšie. Dobrá atmosféra
sa prenesie aj do súkromia. Zadaní prekonajú
dlhotrvajúci problém. Osamelí objavia u človeka, s ktorým sa poznajú už dlho, veľmi zaujímavé a príťažlivé stránky. Skúste si ešte nájsť
spoločné hobby a úspech bude zaručený.
Pre motoristov: Zamyslite sa, či by vaše auto
nevyzeralo lepšie s inými diskami.

Škorpión
Celkom pokojné, ba až
ospalé obdobie naruší jedna
zaujímavá príležitosť. Predtým, ako ju prijmete, zvážte
všetky pre a proti. Môže vás profesionálne posunúť, ale zároveň to bude znamenať menej
času na doterajšiu prácu. V osobnom živote by ste konečne mali urobiť jeden krok, na
ktorý sa odhodlávate už dlhšie. Nebojte sa,
nakoniec to nespôsobí taký rozruch, akého sa
obávate. S koníčkami to nepreháňajte, všetko
treba robiť s mierou.
Pre motoristov: Nestačí, keď auto dobre vyzerá zvonku, malo by byť čisté aj vnútri. Polhodinka vysávania tomu pomôže.

Pre motoristov: Skontrolujte zimné pneumatiky. Možno sú v horšom stave, ako si pamätáte.

Kozorožec
Po náročnom období prichádzajú pokojnejšie dni.
Bude dosť času na svieže
nápady, na sformulovanie
nových stratégií a na odvážne činy. Vaša šťastná hviezda bude svietiť jasnejšie a pomôže
v zložitejších situáciách. Len ju príliš nezneužívajte. V osobnom živote sa hladina nebude
veľmi hýbať, skôr naopak, bude to pokoj až
ľahká nuda. Ale nezaškodilo by pouvažovať
o zdravšom životnom štýle. Teraz na to bude
dosť času.
Pre motoristov: Uvažovali ste niekedy nad
tým, že by ste absolvovali školu šmykov?

Vodnár
Nepripúšťajte si tak všetko
k srdcu. Práca je práca a ak
vás niekto na niečo upozorní, držte sa toho, ale nič
viac. Nevytvárajte si domnienky, nerozpitvávajte každé slovo… Zbytočne prikladáte váhu
niečomu, čo ju nemá. Zmena, ktorá vás čaká,
nebude taká výrazná, ako si myslíte. Takže
sa radšej sústreďte na svoje povinnosti. Trocha odstupu nezaškodí ani v osobnom živote. Riaďte sa známym “jedným uchom dnu
a druhým von”.
Pre motoristov: Dajte si skontrolovať svetlá
a ich nastavenie. Dni sa krátia a je dôležité vidieť, ale aj aby bolo vidno mňa.

Ryby
Dávajte si pozor, komu budete v nasledujúcich dňoch
dôverovať. Nemôžete sa na
všetých ľudí dívať svojou
optikou a očakávať, že sa zachovajú tak, ako
by ste sa zachovali vy. Ak už vás raz niekto
oklamal, urobí to znova. Takže buďte v strehu. V súkromnej sfére naopak - partner bude
ten, kto vás v ťažkej situácii podrží. Natrafíte
na človeka, ktorého ste už dlhšie nevideli.
Môže to byť vzájomne užitočné stretnutie.
Pre motoristov: To jemné klepotanie, ktoré počujete pri jazde, si dajte radšej preveriť v servise.

0901 711 780

maurum@maurum.sk
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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.
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