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UŽ STE BOLI
V KARLOVÝCH VAROCH?
Ak už je odpoveď akákoľvek, Karlove Vary Vás určite nesklamú. V meste každého
zaujme jedinečná architektúra, vďaka ktorej je spoločne s ďalšími európskymi
kúpeľmi kandidátom na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO (The
Great Spas of Europe). To, čo naozaj robí Karlove Vary jedinečnými, sú miestne
termálne pramene. Týchto 13 prameňov využívame pri liečbe ochorenia tráviaceho
traktu, cukrovky, dny a ochorenia veľkých kĺbov. Prídite sa preto na vlastné oči
presvedčiť, prečo práve J.W.Goethe toto mesto navštívil 13 krát.
Vyberte si niektoré z našich ponúkaných pobytov.

LIEČEBNÉ A RELAXAČNÉ POBYTY:
n 3 / 4 Relaxácia pre telo a dušu (2 / 3 noci v dvojlôžkovej izbe, 2/3x polpenzia, 3/4 procedúry +
vstupná lekárska prehliadka)
n Medical Wellness ENERGY (6 nocí v dvojlôžkovej izbe, 6x polpenzia, 12 procedúr + vstupná
lekárska prehliadka)
n Odpočinok pre všetky generácie (7 nocí v dvojlôžkovej izbe, 7x plná penzia, 10 procedúr
+vstupná lekárska prehliadka)
n Týždeň "u Vřídla" (6 nocí v dvojlôžkovej izbe, 6x polpenzia, 12 procedúr + vstupná lekárska
prehliadka)
n Klasické karlovarské liečenie FULL Treatment (liečebné pobyty na 7 nocí v dvojlôžkovej
izbe, s plnou penziou alebo s polpenziou, 21 procedúr +vstupná lekárska prehliadka)
n Klasické karlovarské liečenie Light Treatment (liečebné pobyty na 7 nocí v dvojlôžkovej
izbe, s plnou penziou alebo s polpenziou, 18 procedúr +vstupná lekárska prehliadka)
n Vianoce v Karlových Varoch 15.12. -26.12.2020 (hotelové a liečebné pobyty s plnou penziou
alebo polpenziou, 21 procedúr na 7 nocí v prípade liečenia)
n SILVESTER v Karlových Varoch 26.12.2020 - 07.01.2021 (hotelové a liečebné pobyty s plnou
penziou alebo polpenziou, 21 procedúr na 7 nocí v prípade liečenia) + silvestrovská zábava
s bohatým programom a originálnym ohňostrojom.

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

Editoriál
Konečne sa môžeme zhlboka nadýchnuť vo voľnej jarnej prírode.
V marci je najvyšší čas vytiahnuť z pivnice bicykle, kolieskové korčule, nordic walkingové palice a vydať sa z mesta na cesty. Uprostred
prebúdzajúcej sa prírody si rukolapnejšie uvedomíme, ako silno sú
naše životy a naše prosperovanie previazané so starostlivo udržiavanou zeleňou, lúkami, stromami, lesmi a čistým vzduchom, vodou.
Rozumné ekologické myslenie a konanie na ochranu a zachovanie prírody okolo nás nie je len módny trend, je to nevyhnutnosť,
s ktorou treba počítať. Je preto normálne, ak sa vzdávame sterilného
prostredia moderných objektov a túžime sa viac prikloniť k prírode
a priniesť ju aj do nášho každodenného života v byte, kancelárii či kaviarni. Svoje predstavy o tom, ako by sa to dalo zrealizovať predstavila na veľtrhu Mobitex v Brne česká dizajnérka a špecialistka na trendy Iva Bastlová. V. konceptuálnom riešení bývania s názvom Džungla
ukázala, ako sa výberom a ladením nábytku, premysleným výberom
a kombináciou prírodných materiálov, vzorov a farieb ako aj živých
rastlín dá vytvoriť príjemné, takmer prírodné prostredie.
Rovnako aj nitriansky veľtrh Nábytok a bývanie, ktorý sa koná na
Agrokomplexe uprostred marca (10. až 15.), sľubuje, že poskytne veľa
inšpirácii na skvalitnenie, skrášlenie i ekologizáciu súčasného býva-

nia. Pritom výrobcovia nábytku a bytových doplnkov berú do úvahy
aj ekológiu - viac sa prikláňajú k prírodným materiálom a nabádajú
svojich potenciálnych zákazníkov, aby objavovali ich pridanú hodnotu.
Ak si v príjemnej kaviarničke pri horúcej káve prelistujete marcové Cafe news, iste vás upútajú novinky súťaže SuperStar a tiež
všestranne talentovaný hudobník a zabávač Marián Čekovský, ktorý
sa najnovšie predstaví v úlohe porotcu tohtoročnej Superstar. Iste pri
tom nebude chýbať ani jeho charakteristický humor a veselosť, ktorú
šíri okolo seba. A ak napriek súčasnej nepriaznivej situácii vďaka šíreniu korona víru rozmýšľate nad letnou dovolenkou, možno vás popri
tradičnom Chorvátsku trochu naladíme aj na Čiernu horu, ktorú stojí
za to navštíviť a porovnávať. Uvedomíte si tam, že kvalita turistických
služieb a čistého životného prostredia nezáleží vždy len od predpisov a zákonov v krajine, ale tvoria ju svojím nastavením a zmýšľaním
aj samotní obyvatelia. Naozaj je to o tom, či túžime mať peknú prírodu a niečo pre jej ochranu aj robíme, alebo len čakáme, že niekto iný
pre nás zabezpečí čisté lesy s množstvom vtákov, včiel, živočíchov,
rieky s rybami, čisté parky a okolie miest a dedín bez čiernych skládok, bez neriadených výrubov stromov...
Čo si o tom myslíte? Mali by sme sa viac angažovať za zdravšie
životné prostredie, alebo nie? Váš názor nás zaujíma. Poteší nás, ak
nám o tejto téme napíšete
Váš tím CAFE NEWS
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INZERCIA

Dizajn pre všetkých
Veľtrhy bývania a nábytku bývajú vždy nemenej vzrušujúcou záležitosťou ako módne
prehliadky. Obe disciplíny sa vzájomne doplňujú. Krása a účelnosť bola v každom
období histórie dôležitá. Svedčia o tom historické obrazy, portréty, prekrásne
zariadené staré nehnuteľnosti, ktoré sú často studnicou nápadov pre dnešných
tvorcov. Napriek zmene spoločenskej klímy, príjemne bývať nikdy nevyšlo z módy.
Určité trendy sa v priebehu rokov menia,
niektoré nadčasové kúsky ostávajú vo
vlastníctve rodín ako na cene rastúca komodita. Ako si vytvoríme našu súkromnú
oázu záleží na našom pocite, ale aj potrebe, ktorú vytvára náš osobný životný
štýl. Mení sa spôsob práce, počet členov
rodiny, aj finančná situácia. Práve týmto
zmenám sa tvorcovia a výrobcovia snažia každú sezónu prispôsobiť so svojou
ponukou.

rok kraľujú nové dizajny luxusných tkanín s votkanými zlatavými niťami, alebo
kombinácie dvoch odlišných materiálov
tvoriacim akýsi reliéf. Svoje okolie nemeníme tak často ako oblečenie a preto by
malo mať punc našej osobnosti. Farebnú
škálu si vyberáme nielen podľa trendu,
ale aj temperamentu. Výber prispôsobujeme typu stavby, veľkosti a pôdorysu
bytu.

Nové technológie
Farby a materiály
Tak, ako v móde aj v bytovom dizajne sa
každý rok nastoľuje presná farebná škála, ktorou sa s určitými odchýlkami inšpirujú všetky dizajnérske firmy. Či už sú
to koberce, poťahy, posteľná bielizeň, tapety, alebo lampy, majú často spoločnú
neutrálnu farbu a na nej rozohrané vzory.
Mení sa aj materiál. Kým jednu sezónu
vládnu prírodné ľanové tkaniny, ďalší
4

cafe news

TREND

Na veľtrhu sa môžeme zveriť do rúk odborníkov. Pri bohatej ponuke si môžeme predstaviť, ako budú niektoré kúsky
pôsobiť v reálne zariadenom priestore.
Vnímať krásu, pôžitok z odpočinku na
pôvabnej sedačke, alebo mať dokonale
vybavenú domácu pracovňu nie je záležitosť jedného dňa. Výstava je prípravou
a kompasom, kde nájsť najvhodnejšie,
najúčelnejšie a cenovo príjemné zaria-

denie do celého bytu, domu, alebo sídla. Okrem nábytku nám vystavovatelia
ponúkajú technické riešenia smart domácností, nové stavebné a dekoračné
prvky do interiéru aj exteriéru, vybavenie malých domácich spa, ekologické
riešenia a zabezpečovanie domácnosti
pred nechcenými návštevníkmi. Nové
technológie napredujú skôr, ako trendy.
Uľahčujú v uponáhľanej dobe udržiavať
domácnosť čistú, zábavnú a bezpečnú.
Dokážu šetriť energiu a doslova „myslieť“
za nás.

Letná oáza
Okolie domu potrebuje okrem údržby
vytvoriť miesto pre život pod oblohou.
Je množstvo spôsobov ako si spríjemniť
teplé dni, ktorých je čoraz viac. Zariaďovanie terás, balkónov a zimných záhrad
má svoje pravidlá. Ochrana pred slnečným žiarením je nezanedbateľným prv-

kom, ak si chceme vytvoriť ďalšiu obytnú
zónu. Základom je dobrý plán. Rozhodnutia ovplyvňujú viaceré aspekty. Radu
nájdete u odborníkov z jednotlivých firiem.

TRENDY 2020
Farba večnosti – Modrá
Firma Pantone ju korunovala za farbu roka. Objavuje sa nielen v módnych
kolekciách, ale sa stala mimoriadne
obľúbenou pre jej nadčasovosť a kombinovateľnosť u interiérových dizajnérov. Navodzuje kľud, nenudí a dobre sa
vyníma na sedačkách, tapetách, aj ako
farba bytových solitérov. Modré koberce zvádzajú ku kontemplatívnosti a hodia sa do všetkých miestností. Hodí sa
k súčasným materiálom, akými sú zamat
a hodváb, kde pôsobí vznešene.

doplnkovým materiálom získavajú na
pôsobivosti.

Čierna
Magická, pohlcujúca svetlo, vhodná pre
dospelé silné osobnosti. Vyvažuje stále
aktuálnu bielu a nebije sa ani s kráľovskou modrou. Ak sa použije správne,
urobí z obyčajného priestoru dizajnérsky skvost a dopraje svojim obyvateľom
miesto k oddychu. Kombináciou matnej
a lesklej štruktúry získate nekonečné
možnosti na inscenáciu ďaľších farebných nápadov.

Taliansky eklektický štýl
Veeslé zariadenie zmesi moderného nábytku so zdedenými starožitnosťami a stroho bielymi stenami sú momentálne žiadaným štýlom nielen mladých Rimanov,
či Milánčanov. Kombinovanie nábytkov

Zelené rastliny
Aktuálne sú často vhodný a zdravý
živý doplnok do obývacích miestností
a kancelárií. Nosia sa tzv. Zelené Steny. U nás ešte tento zaujímavý trend
nenašiel odozvu, ale benefity takejto
ozdoby sú obrovské. Môžeme dúfať,
že niektoré firmy spríjemnia svojim
zamestnancom kancelárie, alebo
majitelia podnikov vytvoria príjemné
prostredie pre klientov.

v primeraných proporciách okúzľujú detailmi a originalitou. Taliani sú výnimoční,
ako dokážu vniesť do interiéru prvok prekvapenia a to dokážeme tiež. Stačí chcieť.

Francúzska elegancia
Vzorom sú parížske apartmány s tapetovými stenami, zamatovými sedačkami, krištáľovými svietidlami a množstva
teplých tkanín. Vankúše, závesy, koberce
zútulňujú miestnosti jemným zamatom,
alebo hodvábom, za vitrínami sa skvie
pravý porcelán. Trochu toho trendu si
ukradnite v podobe zamatových vankúšikov, krásneho svietnika, alebo koberca
so vzorom perzského koberca.

Rezidencia za mestom
Prírodné materiály hrajú prím. Drevo,
koža, ratan, ľan, elegantné svietidlá a keramika sú hlavnými esenciami, ktoré robia tento štýl taký prívetivý. V kúpeľni by
nemali chýbať retro dlaždice a kohútiky,
prípadne typická oválna vaňa. Pomôcť
si môžete vecičkami zo second –handu,
alebo replikami. Hlavná je útulnosť a zemité farby.
Či sa jedná o štartovací byt, alebo rodinné sídlo, niekedy je menej
viac. Každý národ má svoj štýl. Ak
chodíme na dovolenkách po iných
krajinách, mnohému sa naučíme.
Výstavy sú tiež takým malým putovaním za zážitkom.

Zaoblené tvary
M g r. A r t . S y l v i a H l o ž n í ko v á - K l e i n
Nielen sedačky, alebo stoličky, ale aj
konferenčné stolíky, kuchynské pulty
a hrany nábytku sa zaobľujú. Vyzerá to,
že kreatívci sa inšpirovali najnovším dizajnom luxusných športiakov. V malom
priestore to dodáva viac vzdušnosti, vo
veľkom sa dá s „oblinkami“ pohrať a vytvoriť zaujímavé zákutia hlavne v odpočinkových zónach, akými sú obývačka,
barový pult, alebo vstupná hala.

Matné povrchy
Steny, nábytok, zariadenia kuchýň, aj
spotrebiče majú premiéru v novom,
matnom vzhľade. Takéto sú aj kovania
na dverách a nábytku, vodné batérie,
úchytky a rôzne detaily nábytku a doplnkov, ktoré nečakaným a nezvyčajným
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Veľtrh Nábytok a Bývanie 2020

„30 ROKOV NÁBYTKOVÉHO DIZAJNU“
alebo „AKO SME PREŠLI OD UNIVERZÁLNEHO K INDIVIDUÁLNEMU“
Národné výstavisko Agrokomplex v Nitre
prináša návštevníkom výstavy Nábytok
a Bývanie už 30 rokov novinky z oblasti
nábytkového dizajnu, bytových doplnkov a zariadení pre dom i záhradu. Nebude tomu inak ani v roku 2020, kedy
výstavisko opäť ožije na šesť dní, od 10.
do 15. marca, tradičnou prehliadkou súčasného bývania a novinkami pre nasledujúcu sezónu.

Veľtrh Nábytok a Bývanie doplní aj
5. ročník výstavy Moderné drevodomy.
Samostatný pavilón vytvorí Zväz spracovateľov dreva SR pre prezentáciu
svojich členských spoločností. Počas
výstavy Nábytok a Bývanie sa uskutočnia dve odborné konferencie zamerané
na tému „Digitalizácia vo výrobe nábytku“ a „Premeny bývania v nadväznosti
na vek človeka“.

Témou roku 2020 je rozmanitosť.
Pomocou nábytku a bytových doplnkov si ľudia môžu pretvoriť svoj dom
či byt podľa individuálnych predstáv.
Univerzálne zostavy, bohato vybavené
nábytkové celky a bytové steny sú nenávratne preč. Dnes má každý možnosť
vytvoriť si autentické prostredie šité na
mieru celej rodine a jej meniacim sa
potrebám. A nové výrobné technológie
tento proces individualizácie umožňujú.
Narástol tiež dopyt po nábytku prírodného pôvodu, z ekologických či plne
recyklovateľných materiálov.

Veľtrh Nábytok a Bývanie môže do
vášho domova vniesť svieži vietor. Má
k tomu všetky predpoklady – úctyhod-

Súčasťou 30. ročníka medzinárodného veľtrhu Nábytok a Bývanie bude
i 23. ročník výstavy Fórum dizajnu, ktoré
ponúka prehliadku aktuálneho dizajnu
z dielní slovenských profesionálnych dizajnérov, doplnenú ateliérovou tvorbou
študentov dizajnu.

nú výstavnú plochu 24 tisíc m2, viac ako
400 vystavovateľov, množstvo odborníkov a bytových poradcov, ktorí vám pomôžu nájsť ideálne riešenie pre váš byt
či dom. V roku 2019 navštívilo veľtrh až
78 522 návštevníkov.
Veľtrh Nábytok a Bývanie 2020 je
podujatie, ktoré sa rozhodne oplatí vidieť. Nekonečné kilometre cestovania
do showroomov jednotlivých výrobcov
nahradí jedna cesta na veľtrh, kde budú
všetci výrobcovia a dodávatelia nábytku
na jednom mieste. Pohodlie nákupu cez
internet má určite svoje výhody, no z fotografie či videa nie je možné zistiť nakoľko je sedačka pohodlná, kuchynská
zostava skutočne ergonomická a pod.
Vyskúšať si výrobok a priamo konzultovať jeho výhody s predajcom je nenahraditeľné, obzvlášť ak je predajcov
niekoľko stoviek pod jednou strechou.
Nenechajte si ujsť 30. ročník najväčšej prehliadky nábytku a bývania v stredoeurópskom regióne! Veľtrh Nábytok
a Bývanie môžete navštíviť od 10. do 15.
marca 2020 na výstavisku Agrokomplex
v Nitre.

SuperStar
PRICHÁDZA

2020

Pätica nových porotcov vyberie skvelé spevácke talenty i tohtoročnú SuperStar. Televízie
Markíza a Nova sa opäť spojili, aby aj v roku 2020 divákom priniesli ďalší ročník najúspešnejšej
hudobnej talentovej súťaže SuperStar. Novinkou je, že porota bude mať prvýkrát v histórii päť
členov. Zišli sa v nej špičkoví umelci zo Slovenska a Česka a my vám ich radi predstavíme:
„Každý ročník SuperStar sa snažíme
niečím ozvláštniť a prísť s novinkami,
ktoré budú divácky atraktívne. Tentoraz
budeme mať vôbec prvýkrát v histórii
SuperStar v porote päť členov a myslím
si, že sa nám podarilo zostaviť mimoriadne zaujímavú partiu, ktorá zaujme
všetky divácke kategórie,” teší sa režisér
a kreatívny producent SuperStar Pepe
Majeský.

Za porotcovský stôl si sadne stálica SuperStar, jeden z najúspešnejších
slovenských spevákov a hudobníkov
PAĽO HABERA, ktorý neodmysliteľne
patrí k projektu SuperStar už 15 rokov.
„SuperStar je matkou všetkých talentových súťaží a ja som rád, že som od
prvého ročníka jej súčasťou. Rád objavujem ľudí, ktorí niečo vedia, ale aj tých
8
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menej talentovaných, s ktorými je sranda. Očakáva sa odo mňa, že každému
vždy na rovinu poviem, čo si myslím a
s týmto teda fakt problém nemám. Dúfam, že si to zase všetci naozaj užijeme
a nájdeme šikovných ľudí, ktorým otvoríme tie zamknuté dvere. A za tie všetky roky vidím okolo seba veľa nových,
dnes už kolegov, ktorým sme pomohli.
A to je dobre!“

Premiéru za porotcovským stolom
má v projekte nenapodobiteľný umelec, výborný komik a multitalentovaný
hudobník MARIÁN ČEKOVSKÝ. Na hudobnej scéne sa pohybuje viac ako 20
rokov a do povedomia sa dostal spoluprácami s umelcami ako Richard Müller či IMT Smile, ale aj svojimi sólovými
projektmi. Fanúšikovia milujú aj jeho
schopnosť improvizácie a nena-

podobiteľný humor. „Som šťastný, že
ma do SuperStar oslovili a budem môcť
so svojimi hudobnými skúsenosťami
prispieť k tomu, že nájdeme novú, naozajstnú SuperStar, s ktorou bude radosť
spolupracovať. Medzi mladými ľuďmi
budem hľadať najmä takých, ktorí sú
progresívni, originálni, nesnažia sa len
niekoho kopírovať a do toho, čo robia,
dávajú všetky svoje emócie.“
Mužskú časť poroty dopĺňa doslova
moderátorský fenomén LEOŠ MAREŠ.
Niekoľko rokov bol súčasťou SuperStar
ako moderátor, teraz prvýkrát vymení
miesto na pódiu za porotcovskú stoličku. „Je mi cťou, že budem súčasťou
tímu v novom ročníku SuperStar. To, že
to bude v úlohe porotcu, je aj pre mňa
prekvapením. Nikdy som si nemyslel, že
by som takúto ponuku mohol dostať,
ale veľmi sa na novú úlohu teším.“ Leoš
Mareš má k hudobnému svetu mimoriadne blízko. Vydal niekoľko albumov a
tento rok so svojimi koncertmi vypredal
pražskú O2 Arénu.
Aj ďalšia porotkyňa má osobné
skúsenosti so SuperStar. MONIKA BAGÁROVÁ začala žiariť na
hudobnom nebi po tom, ako
sa v roku 2009 prebojovala do
finálovej zostavy a skončila
na piatom mieste. Vydala dva
úspešné albumy, na konte má
niekoľko zaujímavých hu-

dobných spoluprác a v súčasnosti patrí
medzi najžiadanejšie speváčky českej
hudobnej scény. „Ponuka účinkovať
v porote SuperStar vo mne vyvolala
zmiešané pocity. Prekvapila ma, potešila ma, vystrašila ma pocitom zodpovednosti, naštartovala ma, donútila
bilancovať. Uvedomila som si, že je to
už desať rokov odkedy som touto súťažou sama prešla. Preto mám
rešpekt pred všetkými ľuďmi,
ktorí sa púšťajú touto cestou
a tiež cítim zodpovednosť
a rešpekt voči štábu, ktorý
program tvorí. Hlavne však
cítim obrovskú radosť a
nadšenie z toho, že
spolu s kolegami

budeme mať spoločný cieľ – pomôcť
nájsť nové mladé spevácke talenty, a to
všetko v atmosfére kultivovanej zábavy
na profesionálnej úrovni.“
V porote bude mať zastúpenie aj
herecká obec, ktorú bude tento rok reprezentovať česká herečka PATRICIE
PAGÁČOVÁ (rod. Solaříková). Preslávila
sa účinkovaním v úspešnom českom
seriáli „Ulice“ a v ďalších projektoch.
porotky
„Musím povedať, že na úlohu porotkyzáro
ne SuperStar sa veľmi teším, ale zároveň som aj dosť nervózna! Vnímam to
ako veľkú zodpovednosť, o to viac, že
nie som speváčka. Účinkujúcich budem
hodnotiť najmä z ľudskej stránky. Tak
snáď divákov nesklamem!“

FENOMÉN
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Teplo pre zdravé telo
Novinky od Physiotherm sú nielen zaujímavou súčasťou moderného
interiéru, ale majú predovšetkým priaznivé účinky na naše zdravie!
Prospešný účinok tepla na ľudské zdravie
je známy už dlhé roky. Rakúska spoločnosť
Physiotherm GmbH však posunula proces saunovania na novú úroveň a navyše
umožnila pocítiť jeho príjemný vplyv aj tým,
pre ktorých bol zo zdravotného hľadiska
pobyt v bežnej saune nedostupný.
Každé poradenské centrum vo svete
ponúka svojím klientom možnosť osobného vyskúšania infrakabíny v úplnom súkromí v Českej republike.
Infračervené žiariče LAVATECH od
spoločnosti Physiotherm GmbH s vynikajúcim lávovým pieskom (patentovaná
technológia LavaTech) vydáva žiarenie veľmi príjemné a zdravé pre ľudský organizmus. Vďaka tomu dochádza k ideálnemu
ohrevu tela a intenzívnemu poteniu už pri
nízkych teplotách.
Organizmus teda nie je vystavený veľkému teplotnému rozdielu a preto môžu
pohodlne kabínu užívať aj ľudia s kardiovaskulárnym problémom, malé deti a tehotné ženy.
Využívanie
infračervenej
kabíny
(sauny) potením detoxikuje organizmus,
zlepšuje prekrvenie, pomáha proti migréne, látkovej výmene a blahodárne pôsobí na unavené svaly. Podporuje však
aj chudnutie, posilňuje imunitný systém
a má tiež liečivý účinok na kožné choroby. Navyše, jeden pobyt v infračervenej
kabíne zodpovedá účinku ľahkého kardio
tréningu.

Táto technológia vznikla v rakúskom
Innsbrucku a zaraďuje sa k špičke vo svojej
kategórii.

nechať ovládanie intenzity tepla úplne na
inteligentnom systéme SENCOcare riadiacej jednotky.

Physiotherm doviedol saunovanie
k dokonalosti. Na umiestnenie kabíny postačí minimálny priestor, moderné dotykové ovládanie nám ponúka mnoho programov, vrátane tých individuálne voliteľných.
Nezanedbateľné je aj šetrenie elektrickej
energie.

Prečo si vybrať značku
Physiotherm

Samozrejmosťou je zabudovaný MP3
prehrávač, Physiocontrol vrátane aplikácie
My Physiotherm. Nadštandartným vybavením sú čidlá teploty tela, ktoré umožňujú

n patentovaná technológia Physiotherm
LavaTech- nízkoteplotný systém
n vedúce postavenie na trhu v infračervenej oblasti viac ako 20 rokov
n vlastné zdravotno-vedecké oddelenie
n zdravotná vedecká štúdia
n vlastné výskumné oddelenie
n viac než 8 tis. verejných realizácií a 70
tis. privátnych zákazníkov
n bezbariérový prístup (niektoré modely
infrakabín)
n unikátne Sensocare technológie (integrované meranie teploty kože)
n kompletná starostlivosť a poradenstvo
pred aj po nákupe
Viac informácií na:
www.physiotherm.cz
info@physiotherm.cz
tel: +420 774 554 469
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ČIERNA HORA

milé prekvapenie
Rozlohou a počtom obyvateľov (okolo 625 000) malinká, ale na
prírodné krásy a históriu mimoriadne bohatá krajina. Na mape
Európy sa objavila len nedávno - v roku 2006. Čierna Hora vás
prekvapí prirodzenou ekológiou, čistotou, prudkým rozvojom
cestovného ruchu na pobreží a dobrou kvalitou služieb pre
návštevníkov. Výhodou je i euro, ktoré slúži ako miestna mena.

12

Samé hory, skaliská...

Dovolenka v parku pri mori

Mapa čiernohorského územia je desivo
hornatá. Pohoria s výškou nad tisíc metrov nad morom pokrývajú viac ako 60
percent krajiny. Miestni si zaslúžia obdiv
za cesty a tunely doslova „vyhryzené“
v nedostupných skalách, za obrobené
polia a olivové sady, ktoré vidíte na každom aspoň trochu dostupnom svahu.
Neveľkou nížinou sú Čiernohorci obdarení len na juhu krajiny pri Jadranskom
mori. Siaha až po hlavné mesto Podgorica s letiskom. Všade, aj pri kúpaní v mori
máte hory okolo seba. Ráno sú sivasté,
cez deň zelené a hnedé a k večeru poskytujú každému vášmu pohľadu takmer
ružovú kulisu.

Do zoznamu navštívených krajín sme
sa s manželom rozhodli tento rok pri-
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dať Čiernu Horu. Aj keď sme nemali veľké očakávania, lebo balkánske
krajiny, najmä ich pobrežia, hojne navštevované turistami z celej Európy, sú
viac menej podobné, historické mesto
Budva, jeho nová moderná časť i hotely a pláže nás milo prekvapili. Ubytovanie sme hľadali blízko pri mori. Podmienkou bol bazén, aby sme si mohli
zaplávať aj vtedy, ak by bolo more
náhodou nepokojné alebo špinavé
po búrke. Hotelový komplex Slovenska plaža pri historickom kúpeľnom
meste Budva, známom letovisku už za
Rakúsko-Uhorska, nás v skutočnosti
zlákal najmä sympatickým názvom. Pri
večerných prechádzkach sme museli
obdivovať zaujímavý zámer architekta: v rozsiahlom parku na okraji mesta
umiestnil sedem štvorcových dvojposchodových objektov, letné športoviská a obrovské parkovisko s kolektormi
na streche. Biele objekty s modrými
okenicami, utopené v zeleni, nazvali
podľa domácich kvetov – oliva, mag-

plnok letovísk, bol situované až kúsok
za hotelovým komplexom. Hoci sa
čiernohorské pobrežie pýši modernými, luxusnými ubytovacími kapacitami,
ktoré neuveriteľne rýchlo pribúdajú,
boli sme radi, že sme si na dovolenkový oddych vybrali práve ubytovanie
uprostred prírody.

Cítite sa ako vítaný hosť
Pravdupovediac, nečakali sme, že
letovisko Budva bude službami mimoriadne ústretové k hosťom. Opak
bola pravda: sústredene pracuje na
ich skvalitňovaní. Pokiaľ ide o dopravu
v novej časti mesta nechýbali podzem-

né garáže, strážené záchytné parkoviská, dostatok taxíkov, požičovne áut
na každom kroku a dobre fungujúca
miestna doprava. Bez problémov sa
človek dostal do susedného letoviska Bečiči či do aquaparku. Z ponuky
fakultatívnych výletov sú najobľúbenejšie exkurzie do Národného parku
Skadarské jazero, ktoré zasahuje až do
Albánska, záliv Boka Kotorska a historické mesto Kotor, zapísané v zozname
UNESCO. Obchody sa ponukou ani cenami nelíšia veľmi od našich. Reštaurácií a kaviarní sme však mali na výber od štandardných až po luxusné. Všade
nás čakala prívetivosť, pestrosť ponuky
a rýchla obsluha. Občas sa nám síce
prihovorili ruštinou, lebo rusky hovoriaci návštevníci toto letovisko popri hostí
z Poľska, Nemecka, Švédska či Veľkej
Británie veľmi obľubujú, ale, keď zistili,
že trafili vedľa, prechádzali na angličtinu. V našom hotelovom komplexe každý, koho ste stretli, či to bol záhradník,
upratovačka, čašník, predavač, či šofér
malého elektromobilu, ktorý nás prišiel
odviezť z recepcie na izbu pol hodiny po polnoci, sa pozdravil a pridal aj
prívetivý úsmev. Je to síce maličkosť,
ale aj ona prispieva k pohode a svedčí
o tom, že domáci chcú, aby sa u nich
hostia cítili príjemne.
Jana Pokorná
Foto: autorka
a archív hotela SP

nólia, lipa, borovica... Každý má rôzne
typy izieb s balkónom alebo terasou,
apartmány a na prízemí aj bezbariérové izby s uzavretým dvorčekom.
V strede každého objektu je upravený
dvor so stromami a lavičkami. Chodníky od týchto budov sa zbiehajú pri hotelovej reštaurácii a blízkej promenáde
nad pieskovo-kamienkovou plážou.
Z okien izieb síce nevidno more, ale
všade, kde sa človek pozrel bola zeleň
a starostlivo ošetrované kvety. Bezchybný trávnik v tieni stromov slúži pre
rodiny s bábätkami a pre starších ľudí
ako príjemná alternatíva k opaľovaniu
sa na pláži. Skvelý oddych poskytovali
aj dva bazény s teplou morskou vodou. Príjemným zistením pre nás bola
i skutočnosť, že diskotéky, kolotoče
a hlučný nočný život, nevyhnutný do-

INZERCIA

POTÁPAČSKÝ A PLAVECKÝ OBCHOD,
SERVIS, SLUŽBY, PLNENIE FLIAŠ
KURZY OD ZAČÍNAJÚCICH AŽ
PROFESIONÁLNYCH POTÁPAČOV

www.globdive.sk • 0905 229 997
NA CESTÁCH
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Najlepšie elektro
2017 / 2018

SLOVENSKÉ KUCHYNE

a najširší výber vstavaných kuchynských spotrebičov

Bratislava EURONICS TPD, Farského 26
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK

Satelitná TV

VYLADENÁ DIGI PONUKA

ŠPORT

FILMY A DOKUMENT Y

ROZPRÁVKY

TV ARCHÍV

APLIKÁCIA DIGI GO

INTERNET

NOVÝ TV ARCHÍV
A APLIKÁCIA DIGI GO

SATELIT ŠTANDARD

OD

9,60

€

MESAČNE

PRIDÁVAME NOVÉ PROGRAMY
SATELIT + INŠTALÁCIA ZADARMO
www.digislovakia.sk

0850 211 112

Uvedená akciová ponuka platí od 01.01.2020 do 31.03.2020 pri využití kampane
ZIMA 2020-SATELIT s 24 mesačnou dobou viazanosti na využívanie zvolenej služby.

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

KÚPIM PAROŽIE

• KÚPIM PAROŽIE
• ZHODY
• TROFEJE AJ CELÉ
POĽOVNÉ ZBIERKY
VÝKUP CELÁ SR

+421 940 72 30 73
trofejeeu@gmail.com

Zdravotné sestry sú jednou z najdôležitejších
súčastí práce na oddelení
Z primára kardiologickej JIS (jednotky intenzívnej starostlivosti) Detského kardiocentra, MUDr. Pavla Kunovského, PhD.,
MBA vyžaruje kľud a nesmierne zanietenie pre svoju prácu, a to aj napriek tomu,
že liečiť malých pacientov s chorým srdcom si vyžaduje veľkú dávku zodpovednosti, odbornosti a trpezlivosti. Porozprával nám, ako prebieha jeho bežný deň,
koľko detí ročne sa rodí s vrodenou chybou srdca, ale aj akú dôležitú rolu majú
zdravotné sestry na oddelení a prečo je
ich v poslednej dobe nedostatok.
Detské kardiocentrum je jediné špecializované pracovisko na Slovensku. Znamená to, že všetky deti z celého Slovenska
prichádzajú do DKC. Je vôbec možné
zvládať starostlivosť o toľkých pacientov?
Ročne sa rodí približne 350 detí s vrodenými chorobami srdca (VCHS), z toho približne 80-100 detí ma kritickú VCHS. Kritická
znamená, že bez poskytnutia liečby by
zomreli v priebehu dní až týždňov. Okrem
toho deti chodia na ambulantné kontroly
a kontrolné hospitalizácie z celého Slovenska. Keďže sme koncové a jediné pracovisko tohto druhu, je pre nás kategorický
imperatív poskytnúť všetkým deťom primeranú starostlivosť. Nikto sa nás nepýta,
čí máme miesto na akútnu hospitalizáciu.
Aj keď nemáme, musíme ho vytvoriť, čo
niekedy vyžaduje extrémne improvizačné schopnosti a pevné nervy. Ale zatiaľ to
zvládame a dúfame, že v novom pavilóne
to bude lepšie. Hlavný problém bude skôr
nedostatok zdravotných sestier.
Znie to náročne. Aj zdravotné sestry sú
dôležitou súčasťou oddelenia. Máte
v nich oporu?
Trúfam si povedať, že zdravotné sestry
sú jednou z najdôležitejších súčastí práce na JIS. Sú to práve ony, ktoré poznajú
najlepšie svojich pacientov, pretože s nimi
najviac pracujú, starajú sa o nich, dávajú
im lieky robia odbery, rehabilitujú, kŕmia
ich a malé deti aj prebaľujú. Vždy som sa
snažil, aby boli súčasťou tímu, aby sa zamýšľali nad možnými príčinami problémov
a svoje zistenia nám odovzdávali. Na konci

vizity sa ich vždy pýtam na ich názor, ktorý
je pre mňa veľmi dôležitý a často na základe ich informácii meníme liečbu. Vždy sa
snažím vysvetľovať čo robíme a prečo to
robíme a sústavne ich vzdelávať pri lôžku
pacienta. Tým vzniká silná väzba a buduje
sa pocit spolupatričnosti, ktorý je pri niekedy hektickej práci tak dôležitý. Máme
vynikajúce sestry, za ktoré môžem ručiť,
každá je iná a osobitá, ale vytvárajú skvelý
kolektív, ktorý si vzájomne pomáha. Myslím, že sú mojou veľkou oporou.
Dnes je všeobecne známe, že na oddeleniach chýbajú sestry. Aká je situácia v DKC?
Situácia v DKC je bohužiaľ podobná ako
vo väčšine zdravotníckych zariadení v Bratislave. Možno ešte horšia v tom, že na
vysokých školách zanikla špecializácia
– detská sestra. Absolventky majú malé
skúsenosti s deťmi, a preto sa práce s deťmi trochu boja a preferujú oddelenia pre
dospelých.
Prečo by sestra mala ísť pracovať práve
do DKC? Aké poskytujete benefity?
Okrem všetkých benefitov, ktoré sú uvedené na webovej stránke NUSCH, sú to
dva hlavné dôvody. Prvý je vzácna ústretovosť a pochopenie nášho generálneho
riaditeľa, ktorý si uvedomuje dôležitosť

tohto problému a vytvára také finančné
podmienky, pre ktoré sa aj po tejto stránke
stávame veľmi konkurenčným pracoviskom. Druhý dôvod, možno ešte dôležitejší
je, že prídu pracovať na špičkové špecializované pracovisko, kde sa poskytuje veľmi
zaujímavá a rôznorodá liečba. Sestrám sa
umožňujú školiace akcie na Slovenku ale
aj v zahraničí. Po ukončení výstavby nového pavilónu DKC a plánovanom sťahovaní
začiatkom budúceho roka budú mať možnosť pracovať v podmienkach, ktoré sú
vysoko nadštandardné ako na Slovensku,
tak aj v strednej Európe. Lacné ubytovanie
v internáte NUSCH pre mimo bratislavské
sestry je samozrejmosťou.
Nielen deti, ale aj personál nemocnice
bude mať nové, krásne a dôstojné podmienky pre svoju prácu. Ako to vnímate?
Veľmi sa na to tešíme a uvedomujeme si
, akú máme šancu ďalej posunúť kvalitu
našej práce, ale rovnako výrazne zlepšiť podmienky pre naše deti, ich rodičov
a pre celý personál. Vážime si, že aj na
Slovensku vzniká pracovisko pre všetky
deti s chorobami srdca a ciev na najvyššej
európskej úrovni, naše deti si to zaslúžia.
Jana Kadlečíková
Nadácia Detského
kardiocentra
ROZHOVOR
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HORÁREŇ NOVÝ TEKOV
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.

BEZPROBLÉMOVÉ STAVBY
• ARCHITEKTÚRA
• REALIZAČNÁ
ČINNOSŤ
• KATALÓGOVÉ
PROJEKTY

k

PROJEKČNO-INŽINIERSKO-REALIZAČNÁ SPOLOČNOSŤ

KT
.s

Pre našich najmenších návštevníkov máme pripravené
detské ihrisko so šmykľavkou a hojdačkami. Deti môžu taktiež využiť aj detské bicykle, kolobežky a odrážadlá. Ak sa im
už vonkajšie aktivity zunujú, tak majú k dispozícii aj vnútorný

e-mail: jkprojekt@jkprojekt.sk • mobil: 0903 376 951

OJE

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.

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

PR

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.

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.

w.J
K

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.

detský kútik s peknými hračkami. A pre väčších je k dispozícii
náš nový biliard.

ww

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.

Kanadské
prírodné
prí
vitamínyNNoN
o
Kanadské
Kanadsképrírodné
prírodnévitamíny
vitamíny
1o
11

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
Najkompletnejší
Najkompletnejší
vo viac akoOmega-3-6-9
100
krajinách
sveta.
Viackyselín
ako 50 rokov spoločnosť dodáva vitamíny, minerály, rastlinné
a špeciálne
zákazníkom,
Omega-3-6-9
mastných
mastných
kyselín
multivitamín
multivitamín
na trhu
nadoplnky
trhu
s dôverou v zdravie ich rodín.

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

DŽUNGĽA

Na tohtoročnom veľtrhu Mobitex, ktorý sa konal 26. až 29.
februára v Brne, bolo možné vidieť celkom nové a netradičné
expozície. Išlo o sprievodný program formou ukážkového
interiéru v štýle „Džungľa“ , ktorý pre akciu pripravila
česká dizajnérka a špecialistka na trendy Iva Bastlová.
Išlo o konceptuálne riešenie, vytvorenie
nálady a inšpirácie pre privátne bývanie.
Cieľom bolo ukázať ako je možné nábytok ladiť, kombinovať a ako premýšľať
o konkrétnej voľbe materiálov, vzorov
a farieb. Celé vybavenie, ktoré tu bolo
použité je bežne k dostupné na českom
trhu, čo bolo pre mnohých návštevníkov
veľké prekvapenie. Nejednalo sa o nerealistické a ťažko zohnateľné výrobky.
Práve naopak. Väčšina exponátov pochádzala od vystavovateľov Mobitexu
a boli to bežne dostupné výrobky.
Téma džungľa nebola vybraná náhodne. Motívy exotiky a džungľa sú
trendové, čo potvrdzujú aj prehliadky na
20

cafe news

TÉMA

zahraničných veľtrhoch ako je Heimtextil vo Frankfurte nad Mohanom . Nešlo
však len o vzory / napr. na poťah pohovky a povlečenie/, ale tiež o prírodné
materiály. Tu vystavovaný nábytok bol
vyrobený len z dreva / masív, škárovka/, a to od kuchyne, jedálenský stôl,
lôžko až po sanitu.
Téma sa však dotýkala aj ekológie.
Tento uhol pohľadu bol okrem použitých materiálov na exponátoch vyzdvihnutý aj materiálom na plášti a podlahe
stánku. Sem vybrala dizajnérka netkanú
textíliu vyrobenú v Českej republike formou recyklácie, lepšie povedané z recyklovaných zmiešaných textilných vlá-

kien. Kvalitný nábytok z masívu, ktorý
dlho vydrží, dá sa opraviť a len tak skoro
sa neopozerá, je sám osebe ekologický.
Naviac väčšina výrobkov je vyrobená
v Českej republike, takže sú minimalizované aj negatívne dopady na životné
prostredie.

chytiť. Počas celej prezentácie sa
prostredím niesla vôňa mandarínky
tvaz difuzérov a z reproduktorov v tva
re skaly znela hudba, resp. zvuky
inšpiráz prírody. Dojem džungle, inšpirá
cie prírodou a príjemná atmosféra
tak bol komplexný.

Expozícia mala tiež poukázať na súčasný trend prepojenia interiéru a exteriéru. Časť plochy predstavovala terasu,
kde bola umiestnená vírivka a sedenie z prírodného ratanu. Samozrejme
nechýbali živé rastliny a to hneď v troch
možnostiach inštalácie. K videniu tu
bola veľká vertikálna stena z rastlín, závesné kvetináče a tiež klasické kvetináče zo zavlažovacím systémom.

PROJEKTU SA ZÚČASTNILO
17 SPOLOČNOSTÍ

Džungľa všetkými zmyslami !
Nábytok a vybavenie bolo nielen na pozeranie, ale bolo možné sa ho dotknúť,

n BS-textil s.r.o. n Darré
n Duet CZ, s.r.o. n EUROtest s.r.o.
n Fa KOPA s.r.o. n Jasyko s.r.o.
n Klatex s.r.o. n Li-Go Light
n Neuk s.r.o.
n PFM-Greenvia s.r.o.
n Plastia, s.r.o. n Sapeka
n Rott Design, s.r.o.
n Softub CZ
n Timbermakers s.r.o.
n WOOD 4 EVER s.r.o.
n Z - TRADE s.r.o. – vôňe Millefiori

INZERCIA

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

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

AKCIOVÉ CENY!
otvorov do panelu • jadrové vŕtanie otvorov
statické posudky • odvoz odpadu

0908 447 006

www.jadrovevrtanie.sk • www.rezaniebetonu.eu
TÉMA
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Úzkostlivá ochrana
deťom neprospieva
Aj počas prebúdzajúcej sa jari ohrozujú obranyschopnosť
detí prekurované byty, školy i škôlky, nedostatok
pobytu na čerstvom vzduchu, či prílišné obliekanie
znižuje tak obranyschopnosť detského organizmu.
Tento súbor nepriaznivých podmienok
zvyšuje riziko vírusových infekcií, hoci
slnečné lúče sú stále príjemnejšie. Liečenie je zdĺhavé, preto netrpezliví rodičia
neraz dajú do kolektívu ešte nedoliečené dieťa, ktoré okrem toho, že ohrozuje
ďalšie deti, je náchylnejšie prijať ďalšiu
nákazu vírusovou alebo bakteriálnou infekciou. A problém sa opakuje! Môže ho
prekonať aktívne posilňovanie imunity
detského organizmu.

Postupné otužovanie detí
Dobrá obranyschopnosť organizmu vyžaduje od rodičov zodpovednú a aktívnu
starostlivosť o zdravie dieťaťa. Základom
na podporu imunity je zdravá životospráva – pestrá strava bohatá na zeleninu
a ovocie, dostatok pohybu na čerstvom
vzduchu a spánku so skorým večerným
zaspávaním. Pokiaľ má dieťa nutrične vyváženú a pestrú stravu, nie je potrebné,
aby užívalo aj rôzne syntetické vitamíny. Ak však prekonalo nejaké ochorenie
a je v rekonvalescencii, je vhodné do-

časne mu podávať vitamínové doplnky, ktoré však nemajú nahrádzať pestrú
stravu. Vhodné je aj otužovanie dieťaťa
– sprchovanie vlažnou vodou (pravda,
treba pri tom postupovať veľmi pomaly),
plávanie, športovanie. V kritickom období pomáha deťom v boji proti spomínaným nástrahám aj zvýšený príjem vitamínov a minerálov (napr. vitamíny C, D,
B6, B12 a kyselina listová, či minerály ako
meď, železo, selén a zinok) a prípravkov
ovplyvňujúcich imunitný systém, napríklad z hlivy ustricovej.

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. Preto
ho môžeme podávať preventívne alebo
počas choroby aj deťom. 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 počas ochorenia.

Ako pomáha hliva ustricová
Imunitu občas treba postrčiť
do jej práce, čo je ochrana organizmu a boj s nepriateľskými mikróbmi.
Vhodným
prostriedkom
môže byť aj beta glucan
z hlivy ustricovej. Ide o prírodnú látku bežne sa vyskytujúcu
v strave (v obilninách, kvasniciach, niektorých hubách), naše

: novinky pre najmenších pre
správnu funkciu imunitného systému*
Beta Glucan Detský sirup 1+
•
•
•
•

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

GluCandy cmúľavé tablety

• pre deti od 3 rokov
• s beta glucanom, extraktom zo šípiek
a prírodným vitamínom C
• vhodný pre každodenné užívanie
www.natures.sk
Výrobca: Natures s.r.o., A. Sládkoviča 33, 91701 Trnava, natures@natures.sk, tel: 033/5501673. Vyrábané v systéme riadenia kvality ISO 9001:2008
a systéme bezpečnosti potravín ISO 22000:2005. *Schválené zdravotné tvrdenie podľa Nariadenia (ES) č. 1926/2006 pre vitamín C.

TVORÍME ATMOSFÉRU DOMOVA
Exkluzívne kolekcie šité na mieru

Návrhom
interiérov,
dekorovaniu
okien a stien sa s nadšením venujeme
už 15 rokov. Dlhoročné skúsenosti, referencie od klientov, kvalitné materiály
a ich aplikácia v interiéry predstavujú
základ nášho úspechu. Každému interiéru sa venujeme s individuálnym prístupom a na 100%. prinášame tak riešenia šité pre vás. Ponúkame kvalitné
poradenstvo a kompletnú realizáciu
na mieru. Ak ešte nemáte zariadený
interiér, radi Vám ho navrhneme. Ak ho
už zariadený máte, avšak potrebujete
ho dotvoriť, nadekorovať, dodať štýl

a zútulniť, tak ste na správnom mieste.
V našom štúdiu Vám navrhneme kolekcie látok na záclony, závesy, vankú-

še, prehozy na posteľ, posteľné prádlo
a k tomu doladíme tapety či fototapety, luxusné zrkadlá a lustre, ktoré Vám

Hitom sezóny sú odtiene smaragdovej, ktoré premenia interiér na nepoznanie. Oživenie v podobe čalúnenej
postele, závesov či tapiet pôsobí exkluzívne, no zároveň navodí pocit domova. Vhodné kombinácie vytvárame
s čokoládovo-hnedou, smotanovou a medenými doplnkami.

a architektiek navrhne dizajnový a zároveň funkčný interiér.
Pripravíme Vám 2D podklady, 3D vizualizácie či video-prezentácie. Každý klient je pre nás jedinečný a preto je individuálny prístup na prvom mieste.
KO N TA K T:
I veta Vo ny i ková
I nstag ram : zac lo ny _ zave sy _t a p et y
w w w.zac lo ny-zave sy. s k

INZERCIA

V našom showroome nájdete niekoľko-tisíc látok na záclony, závesy, vankúše či látky vhodné
na čalúnenie. Dodekorujeme vaše steny tapetami na mieru, oživíme priestor exkluzívnym zrkadlom či honosným lustrom. Doladíme dekorácie a vyčarujeme tú pravú atmosféru.

vyrobíme na mieru podľa Vašich požiadaviek. v ponuke nájdete aj závesné systémy, dizajnové garniže, ktoré je možné
napojiť aj na inteligentný systém Vášho domu, či bytu. V našom štúdiu Vám tím kreatívnych interiérových dizajnérok

Tvoríme atmosféru domova - heslo, ktorým sa
riadime pri každej našej realizácii. Elegantné
husté záclonky a závesy upnuté do strán vyčarovali jedinečnú atmosféru.

Skalické
víno

DOMOV
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AQUASAR
ANTICALC©
FYZIKÁLNA ÚPRAVA VODY

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

 STRECHY NA KĽÚČ 
 STREŠNÉ KRYTINY 
 REZIVO 

tel.: 0905 746 124 • www.strecha.ws

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

Máte problémy s usadzovaním vodného kameňa a hľadáte riešenie?
Chcete zariadenie, ktoré Vám ušetrí peniaze a nevyžaduje údržbu?
Uprednostňujete kvalitu za rozumnú cenu?
Firma ACUASAR má pre vás riešenie - ANTICALC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

zariadenie ANTICALC je určené na fyzikálnu úpravu vody
zabraňuje tvorbe vodného kameňa a usadenín
Chráni rozvody studenej a teplej vody, bojlery, prietokové ohrievače, práčky,
umývačky riadu, vodovodné batérie, sprchovacie hlavice, splachovacie zariadenia,
rýchlovarné kanvice, naparovacie žehličky, kuchynský riad, kotle, bazén…
čistí zariadenia už zanesené vodným kameňom
používanie takto upravenej vody priaznivo pôsobí na živé organizmy
používaním zariadenia dochádza až k 50% úspore pracích a čistiacich prostriedkov
bezenergetická a bezúdržbová prevádzka
bez chemikálii
životnosť minimálne 50 rokov
jednoduchá montáž

5

ROKOV
ZÁRUKA

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

0907 335 332

www.aquasar.cz

w w w. z eva . s k

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

Rakovina si vyberá svoju daň
Znížiť ju pomôžu Vaše 2 %

Formulár na zaslanie
2 % a viac informácií
o bezplatných projektoch
pre pacientov
a ich rodiny nájdete
na www.lpr.sk
Liga proti rakovine SR,
Brestová 6, 821 02 Bratislava.
IČO: 00641219, právna forma:
občianske združenie
Číslo účtu organizácie na
zaslanie 2 % nie je potrebné.
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EXKLUZÍVNE SPOJENIE

16.4. - DÚBRAVKA / DK
17.4. - TEATRO WÜSTENROT
18.4. - ZÁHORSKÁ BYSTRICA / SD
23.4. - ATELIÉR BABYLON

24.4. - DEV. N. VES / ISTRA CENTRUM
27.4. - RAČA / NEMECKÝ KD
28.4. - RUŽINOV / DK

e-shop
PNEUMATIKY
AJ S PREZUTÍM

IHNEĎ K ODBERU!

VIDEO

www.mikona.sk

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

www.eurosofa.sk

-45%

NA NOVÉ
OBJEDNÁVKY
model

model

MERIEM

model

MARTINE

BEVERLY

model

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

GLORIA

