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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.

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.

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
Nedávno sme si vydýchli: konečne otvorené! Iste ste rovnako ako ja, 
bežali do svojej obľúbenej kaviarníčky a dali si kávu, ktorá chutila ne-
obyčajne dobre. Konečne sa môžeme zhlboka nadýchnuť a vrátiť sa 
k bežným rituálom, ktoré nám prerušil nepozvaný koronavírus. Pravda, 
nebude to bez problémov. Tak ako sme svorne bojovali proti pandémii, 
musíme teraz spolu prekonávať prepady najmä v ekonomickej oblasti. 
Každý z nás dosť veľa stratil, ale ide o to, aby sme solidárne pomohli 
najmä tým, ktorí utrpeli najviac. Rovnako ako sa predtým kvôli hroz-
be koronavírusu od nás nežiadalo nič veľké, len aby sme ostali doma 
a dodržiavali hygienické opatrenia, teraz je heslom dňa míňať peniaze 
na domáce služby, gastronómiu, dopravu i cestovný ruch. Bez cielenej 
pomoci a podpore každého z nás sa budú spamätávať veľmi dlho. Mali 
by sme si programovo radšej dať obed v reštaurácii než doma, kávičku 
či pivo v gastro zariadeniach, využívať miestne služby a plánovať rodin-
né dovolenky na našom peknom Slovensku. To isté sa týka aj kultúry. 
Korona nám ukázala našu vzájomnú prepojenosť. Umelci bez nás ostá-
vajú bez prostriedkov a náš život je bez umenia všednejší. Mnohí, ako 
napríklad aj Peter Bič so svojou kapelou sa nám snažili spríjemniť núte-
ný pobyt doma, ale na druhej strane sa museli vyrovnať s tým, že plá-
nované jarné Labyrint tour 2020 sa odsunulo až na jeseň. Ak si rozhovor 
so spevákom čítate pri kávičke, iste vás nakazí svojim optimizmom. 

Naozaj netreba plakať nad rozliatym mliekom, ale hľadať, čo by 
sme mohli podniknúť na zlepšenie situácie. Z toho hľadiská je sympa-
tický projekt Lidlu, ktorý chce už teraz prispieť spolu s mestskou čas-
ťou Ružinov k čistejšiemu a zelenšiemu životnému prostrediu, keď sa 
rozhodol zbierať od zákazníkov plastové fľaše a plechovky od nápojov 
a za ne kúpiť stromy na vysadenie v miestnom parku. Nečakal, kým 
sa na recyklácii plastových obalov konečne všetci dohodnú, ale urobil 
prvý konkrétny krok. A takých odvážnych vykročení budeme teraz po-
trebovať neúrekom.

Napriek tomu, že prerušená letná dovolenková sezóna sa bude 
rozbiehať pomaly, bude pre všetkých výhodnejšie, ak si nájdeme spô-
sob ako ju uskutočniť, než hľadať zdôvodnenia, že to nejde, že sa to 
neoplatí. Na túrach či rodinných výletoch za krásami domoviny a pri 
vode majme oči otvorené, všímajme si, kde je potrebný náš diel so-
lidarity, ale i  náš kritický pohľad, ak sa niečo zanedbáva a  kazí. Ľa-
hostajnosť totiž nedokáže nič napraviť. Uprostred prírody si rukolap-
nejšie uvedomíme, ako silno sú naše životy a zdravie previazané so 
starostlivo udržiavanou zeleňou okolo nás, lesmi, čistým vzduchom, 
vodou.

Verím, že počas letnej dovolenky si skvelo oddýchnete a spoznáte 
mnohé prírodné zákutia, pamiatky a jedinečnosti, ktoré na vás v našej 
krajine čakajú a samozrejme, budeme radi, ak nám o svojich dovolen-
kových objavoch napíšete.  

Váš tím CAFE NEWS
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I N Z E R C I A

ŽIVOT S DOBRÝM 
VÍNOM bez alkoholu

PRACOVNÉ 
STRETNUTIE 1 V SPOLOČNOSTI2

ZA VOLANT3
V ZDRAVOM TELE 4

ŠTÝLOVÝ 
ŽIVOT 5

Nealkoholické vína, obsahujúce iba do 0,5 % alkoholu, 
obľubujú moderní, zdravo žijúci ľudia, ktorí majú 

chuť na víno, nie na alkohol.

nealko
víno

Distribútor v SR: EURO CENTER TRADE s.r.o., Budovateľská 50, Prešov
www.drinks24.sk, www.carl-jung.sk



Peter Bič
Potrebujem 

cítiť energiu 
z publika!

Už desaťročie patrí k našim 
najúspešnejším gitaristom a je 
zakladateľom vlastnej kapely 
Peter Bič Project, ktorej hity 
prerazili aj v zahraničí. Napriek 

tomu z neho vyžaruje 
skromnosť a pokora. 
O tom, ako prežil nútenú 
karanténu, aký má vzťah 
so svojou dcérkou a ako 
vidí najbližšie obdobie 
z pohľadu hudobníka 
sme sa porozprávali 
s Petrom Bičom.   

Máme za sebou takmer 
trojmesačnú karanténu. 
Ako si ju prežil?

„Prežil som ju doma so svojou dcé-
rou. Pre mňa to bolo veľmi zaujíma-

vé obdobie, pretože ešte nikdy som 
nebol takto dlho doma. Vždy som bol 

niekde na cestách. Avšak musím uznať, 
že mi toto obdobie veľmi pomohlo. Aspoň 

som si oddýchol, načerpal som mnoho ener-
gie, začal som čítať knihy, cvičil som na gitare 
a posilňoval som. Takže v mojom prípade ka-
ranténa so sebou priniesla aj veľa pozitívnych 
vecí. Samozrejme, bolo náročné si zvyknúť na 
skutočnosť, že nemôžeme hrať koncerty. Život 
nefungoval tak, ako doteraz, nemohli sme na-
príklad chodiť do všetkých obchodov. Bolo to 
naozaj veľmi zvláštne obdobie.“
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Si otcom svojej jedinej dcéry. 
Aký s ňou máš vzťah?

„Dcérka je prváčka, a  zrovna pred ko-
ronou som sa sám seba pýtal, že kedy 
vôbec budeme mať možnosť si jeden 
druhého poriadne užiť. Ona bola cez 
týždeň v  škole, poobede na rôznych 
krúžkoch a ja som cez víkendy stále hral. 
A zrazu ako blesk z jasného neba sa nám 
naskytla takáto možnosť – 42 dní sme 
boli spolu! Myslím, že všetko, vrátane 
domáceho vyučovania, sme zvládli úpl-
ne perfektne. Bolo zaujímavé sledovať 
tie jej online vyučovacie hodiny.“

Ako poznačila koronakríza 
konkrétne Teba? Rozmýšľal 
si nad online koncertami?

„Ja online koncerty nemám rád, pretože 
evokujú vo mne smútok. Sú príliš ne-
osobné, bez publika, mám z nich veľmi 
zvláštny pocit. Keď som sledoval online 
koncerty ostatných hudobníkov, musím 
priznať, že nezanechali vo mne dobrý 
dojem. Môže sa zdať, že teraz zo mňa 
hovorí závisť, ale tu nebolo čo závidieť. Ja 
proste potrebujem cítiť energiu z publi-
ka. Mali sme mnoho takýchto ponúk, ale 
nešli sme do toho. Tešíme sa už na živé 
koncerty a  na pozitívnu energiu z  prí-
tomných fanúšikov.“

Aký je Tvoj názor na opatrenie, 
podľa ktorého bude môcť až do 
konca roka chodiť na koncerty 
maximálne 1000 návštevníkov? 
Ako sa s tým vyrovnáš?

„Uvidíme, či toto opatrenie zostane 
v  platnosti, pretože naša vláda už viac-
krát urýchlila jednotlivé uvoľňovania. Vo 
všeobecnosti si ale myslím, že konkrétne 
toto opatrenie neznamená pre hudobní-
kov príliš veľký problém. Len málo kapiel 
na Slovensku hráva svoje koncerty pred 
väčším publikom, ako je 1000 ľudí. Väč-
šina z nás hrá koncerty v rôznych kultúr-
nych domoch s kapacitou 700 – 800 ľudí. 
No oveľa horšie to dopadne s mestský-
mi slávnosťami, na ktoré bežne chodí aj 
6 000 ľudí. To isté platí aj o  festivaloch. 
Tento rok sa už pravdepodobne môže-
me s nimi rozlúčiť. Je trochu zvláštne, že 
v obchodných centrách alebo v reštau-
ráciách sa ľudia v pokoji navzájom stre-
távajú, ale festivaly musia byť obme-

dzované. Taktiež nerozumiem, prečo 
sa hranice môžu otvárať – odkiaľ nám 
napokon hrozí aj najväčšie nebezpečen-
stvo - ale neotvárame sa poriadne sme-
rom dovnútra. Na Slovensku sú ohľadom 
koronavírusu vynikajúce výsledky, takže 
si myslím, že domáca scéna sa pokojne 
môže úplne otvoriť, hoci aj na úkor za-
tvorených hraníc. Ľudia by potom skôr 
podporovali našich podnikateľov. Samo-
zrejme, beriem to tak, že takáto pandé-
mia tu za posledné desaťročia nebola, 
takže zatiaľ iba naberáme skúsenosti, 
ako sa s ňou najlepšie vysporiadať.“

Aká je momentálne vo 
vašej kapele atmosféra?

„Počas karantény sme sa navzájom stre-
távali prostredníctvom internetových 
aplikácií. V súčasnosti sa už stretávame 
aj osobne, začali sme spolu skúšať a veľ-
mi sa z toho tešíme. Dokonca sme začali 
tvoriť aj nové pesničky. Každý z nás má 
svoj súkromný život, ale určite sa snaží-
me byť spolu čo najčastejšie.“

Plánujete v tomto roku nejaké 
koncerty alebo turné?

„Plánov je veľa! (smiech). Na jar sme mali 
naplánované turné LABYRINT TOUR 2020, 
ktoré sme museli preložiť na jeseň. Toto 
turné máme teraz nachystané na septem-
ber – október. Ľudia nám často píšu, že 
sa na túto akciu už veľmi tešia a že jeseň 
im vyhovuje. Sú radi, že sme to nepreložili 
až na budúci rok. Okrem toho nahrávame 
nový album, ktorý by mal byť taktiež už 
v jeseni dokončený. A ešte by sme chceli 
nahrávať relácie Tri pódiá, kde som mo-
derátorom a  stretávam sa tam s  rôznymi 
hosťami. Očakávam, že tento rok z dôvodu 
koronakrízy už nebude taký silný, ako tie 
predchádzajúce, no napriek tomu prácu 
máme a ja sa na ňu veľmi teším.“

Čo odkazuješ v tomto náročnom 
období svojím fanúšikom?

„Veľmi sa na všetkých teším, užite si leto 
a  myslite pozitívne! Negatívnosti tu už 
bolo naozaj dosť, tie starosti treba už ko-
nečne zabaliť a  tešme sa na to, čo nás 
čaká.“

 A u t o r  :  M a r t i n  M i n á r i k 
F o t o :  D o m i n i k a  K e n t o š o v á

ZA SVOJ NAJVÄČŠÍ 
ÚSPECH POVAŽUJEM:

Robím to, čo ma baví. 

NAJVÄČŠIA ZÁĽUBA:

Hudba.

PRI ČOM SI NAJLEPŠIE 
ODDÝCHNEM:

Pri svojej dcére.

MIESTO NA SLOVENSKU, 
KTORÉ MÁM RÁD:

Košice.

MIESTO VO SVETE, 
KTORÉ MÁM RÁD:

Londýn.

OBĽÚBENÝ PREDMET/
VEC/TALIZMAN:

Strieborná retiazka na ruke.

OBĽÚBENÉ JEDLO:

Krkovička s knedľou 
a kyslou kapustou.

OBĽÚBENÁ FARBA:

Podľa aktuálnej nálady.

DOMÁCE ZVIERATKO:

Korytnačka.

ČO NERÁD ROBÍM:

Nerád skoro ráno vstávam.

NEVIEM ODPUSTIŤ:

Zatiaľ som odpustil všetko.
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Kto nám pomôže, ak si sami 
nevyhrnieme rukávy?
Pandémia Koronavírusu KOVID-19 nás naučila, že ťahať za jeden povraz sa oplatí. Mohli 
sme si v praxi vyskúšať, že spolupatričnosť a solidarita prináša ovocie, dokázala poraziť aj 
hroziacu vírusovú epidémiu. V hlavách sa nám možno vďaka nej zmení prevládajúci názor, 
že jednotlivec toho veľa nezmôže. Jeden nie, ale keď mnohí z nás uplatnia svoju nedávnu 
skúsenosť aj v súčasnej ekonomickej kríze, rýchlo sa otrasieme a začneme prosperovať 
tu na našom neveľkom piesočku. Oddávna predsa platí: Pomôž si človeče, aj Pán Boh 
ti pomôže a spresniť by sa dalo aj pravdou: prilož ruku k dielu, úspech sa dostaví...

Čo by sme mali podniknúť?

V problémoch sme všetci. Z koronakrízy 
sme plynule vplávali do poriadnej eko-
nomickej krízy. Žiaľ, nemáme čarovný 
prútik. Z  krízy sa  dostaneme, ak všet-
ci prispejeme svojou troškou a  v  prvej 
fáze uplatnime v  každodennom živote 
porekadlo bližšia košeľa ako kabát. Ku-
povaním tuzemských výrobkov, progra-
movým využívaním domácich služieb vo 
všetkých oblastiach, osobitne v cestov-
nom ruchu, všemožne podporíme svo-
jou troškou podnikateľov a tí sa postarajú 
o postupné napĺňanie prázdnej miestnej 
i štátnej kasy a iste i o udržanie a tvorbu 
nových pracovných miest. 

Oblasť cestovného ruchu je na kole-
nách hneď po kultúre. Bez našej pomoci 
sa nepozviecha. Divadlá, kiná, festivaly, 
galérie, koncerty a  všetky inštitúcie, 
v ktorých nám umelci poskytujú potra-
vu pre našu dušu privedieme k  životu 
tiež len tým, ak ich cielene zaradíme do 
svojho denného života, budeme ich vy-
hľadávať viac ako inokedy, aj keď sami 
máme hlbšie do vrecka.

Mesta a obce sú len také bohaté, akí 
bohatí sú ľudia v  nich žijúci. Ak ostanú 
nezamestnaní, chudobní, ani do miest-
nej kasy nepríde dostatok peňazí na to, 
aby sa zabezpečovali nevyhnutné služ-
by, opravovali cesty a skrášľovalo život-
né prostredie. Banská Bystrica vystúpila 
pred svojich obyvateľov s prosbou, aby 
cielene podporovali svojich miestnych 

výrobcov, podnikateľov, poskytova-
teľov služieb. To preto, aby na jednej 
strane neprepúšťali zamestnancov, ale 
na druhej strane aj preto, aby mesto ne-
muselo pre nedostatok financií zastaviť 
rozbehnuté projekty na skvalitňovanie 
života v meste. To isté platí aj v celoslo-
venskom kontexte.

Slovensko je krásne, 
podporme ho!  

Podporou našej krajiny, pomôžeme pre-
dovšetkým sebe. Je dôležité, aby sme sa 
rozbehli poznávať jeho krásy, objavovať 
roky prehliadané zaujímavosti a jedineč-
nosti, aby sme dovolenkovali na našom 
území. Veď okrem mora máme tu všetko, 
čo človek potrebuje na pokojný a zážit-
kový relax. Využívaním dopravy, ubyto-
vacích i gastronomických služieb dáme 
prácu ľuďom v  regiónoch, turistickým 
sprievodcom, horským vodcom, pre-
vádzkovateľom najrozličnejších letných 
atrakcií. Iste, niektorým sa nepodarí vy-
hrabať z dna, na ktoré ich dostala koro-
na, a  skrachujú, ale väčšina pocíti našu 
podporu, zatne zuby a postupne sa opäť 
dostane do čiernych čísel. A o to ide. Nie 
všetko je len o peniazoch, veľa záleží aj 
na snahe, podpore a  hľadaní ciest, vý-
chodísk.

Záleží nám na našej prírode?

Koronakríza nám i celému svetu nastavi-
la zrkadlo aj v oblasti ochrany životného 
prostredia. Utlmený ekonomický život 

zrazu, obrazne povedané, vyčistil vzdu-
ch. Bol rukolapným dôkazom toho, že pre 
prírodu (aj pre zdravie ľudí) má zmysel 
myslieť na obmedzovanie dopravy, skra-
covanie uhlíkových stôp, hľadanie alter-
natívnych zdrojov energie, na neplytvanie, 
využívanie druhotných surovín vo výrobe. 
V tejto oblasti ešte viac ako inde platí, že 
má zmysel začať od seba. Ostatní sa iste 
časom pridajú. Boli ma srdce, keď vidím, 
koľko plastových fliaš dokážeme posielať 
po našich riekach až do mora, ako si zne-
čisťujeme a ničíme nádhernú prírodu. Toľ-
ko čiernych skládok ako u nás v okolitých 
krajinách nevidno. Sú síce riešenie, ktoré 
by mohli byť aspoň trochu nápomocné, 
ale s  ich uvedením do života váhame. 
Kompetentní asi necítia tlak zdola – od 
ľudí - a tak donekonečna odkladajú naprí-
klad efektívny zber plastových fliaš a ple-
choviek od nápojov. Pritom krajiny, ktoré 
s tým už dávnejšie začali, napríklad nám 
blízke Chorvátsko, si krásne vyčistili kraji-
nu od všade sa povaľujúceho plastu. Zdá 
sa mi veľmi sympatický krok ružinovského 
Lidlu, ktorý sa rozhodol v dvoch prevádz-
kach (na Ružinovskej a Trenčianskej ulici) 
umožniť svojim zákazníkom odovzdávať 
(nie vykupovať) plastové fľaše a plechov-
ky popri výkupu sklenených fliaš. Každým 
doneseným kusom obalu zároveň človek 
prispieva 10 centami ku kúpe stromu, kto-
rý bude vysadený v  ružinovskom parku. 
Tamojší obyvatelia majú opäť šancu za-
žiť naplnenie pravdy, že spolupatričnosť 
a solidarita sa vyplatí. Keď sa presvedčia 
o  tom, že je správne chovať sa zodpo-
vedne voči svojmu prostrediu, nepotrvá 
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dlho a  budeme my 
ostatní chodiť obdivovať 
ich čisté parky, ulice i okolie 
kontajnerov pri panelákoch. 
Okrem toho budú po tejto skúse-
nosti už navždy citlivejší ku všetkému, 
čo znešváruje a  poškodzuje životné 
prostredie, prírodu. Bolo by fajn, keby 
neostali osamotení. Veď na Sloven-
sku sa podľa Ministerstva životného 
prostredia SR ročne predá asi miliar-
da PET fliaš a 345 miliónov plechoviek 
od nápojov, ale recykluje sa len o  niečo 
viac než 60 %. Znamená to, že stovky miliónov 
plastových fliaš končia na skládkach komunál-
neho odpadu alebo v horšom prípade v prí-
rode. (Čas ich rozkladu sa odhaduje možno 
až na 500 rokov!) Ružinovčania projektom 
„Bude z toho haluz“ si pomôžu hneď dva-
krát: budú mať istotu, že odovzdané 
obaly budú správne recyklované a tiež 
osobne prispejú k zelenšej mestskej 
časti.

J a n a  P o k o r n á
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KDE KRÁĽOVNOU JE VODA
Do posledného detailu vyšperkované kúpele THERME LAA – Hotel & SILENT Spa vzdialené 
len hodinku jazdy od slovenských hraníc, patria do úspešného konceptu luxusných 
termálnych wellness rezortov skupiny Vamed Vitality World naprieč celým Rakúskom.

Štvorhviezdičkový Superior hotel 
ponúka návštevníkom komfortné 
ubytovanie Priamo z útulne vybave-
nej izby sa môžete vybrať cez Most 
zmyslov do termálneho sveta LAA.

Na výber máte niekoľko ba-
zénov s  termálnou vodou, bazén 
so slanou vodou, plavecký bazén 
a detský svet s atrakciami a animá-
torom. Rodinná oáza pre rodičov 
s  tými najmenšími ratolesťami sa 
nachádza mimo kúpeľného ruchu.

Priaznivci blahodarného po-
tenia si prídu na svoje v  štyroch 
saunách a parných kúpeľoch. 

Pokladom, vzácnou perlou ter-
málneho sveta THERME LAA je je-
dinečné, nádherné a doslova tiché 
SILENT SPA. Oddýchnuť si tu môžu 
hoteloví, ale aj denní hostia. Magic-
ký priestor so zvláštne upokojujú-
cou atmosférou nezaprie inšpiráciu 
v  sakrálnej architektúre. Centrum 
SILENT SPA tvoria štyri elipsy, nad 
ktorými dominuje osemhranná 
veža s  trojposchodovou kaská-

dovou fontánou, z  ktorých padajú 
kvapky termálnej vody z  liečivé-
ho prameňa obsahujúceho sodík, 
chlorid, jód a minerály.

 V  SILENT SPA je pre každého 
hosťa pripravené vlastné pohodlné 
odpočinkové ležadlo, či romantické 
dvojležadlo pod nebesami. V  jed-
nej z  elíps sa nachádza bazén so 
slanou vodou 36 °C, hlavnú vežu 
obklopuje termálna voda s priepla-
vom priamo do záhrady EDEN. 
V každej skrinke je pre hosťa vopred 
pripravený mäkučký župan, osuška 
a prezuvky. Čerešničkou na torte sú 
nielen bohaté raňajky v  cene, ale 
i rôzne masáže a kozmetické ošet-
renie v  luxusných procedurálnych 
Spa Suite. 

THERME LAA – HOTEL 
& SILENT SPA

TBL Therme Laa a .d .  Thaya – 
Betr iebsgesel lschaft  m.b .H .

Thermenplatz  3 ,  A-2136 
Laa a .d .  Thaya

tel . : .  +43 (0)  2522 / 84 700 721 
www.therme-laa .at
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TAJOMSTVO 
KRÁĽOVSKÉHO OVOCIA
Granátové jablko je výnimočné ovocie. Prečo je toto ovocie právom 
na piedestáli? Aký dôvod máme na označenie elixír mladosti?

Potrebuješ viac energie, chceš 
viac zvládnuť a s elánom? 

Plody granátovníka totiž obsahujú látku, 
ktorá pomáha bojovať proti hlavným prí-
činám starnutia. Vedci zo Švajčiarskeho 
federálneho technologického inštitútu 
v  Lausanne a  z  firmy Amazentis teraz 
objavili molekulu, ktorá dokáže v bunke 
spustiť proces recyklácie nefunkčných 
mitochondrií. „Je to jediná známa mole-
kula, ktorá môže oživiť mitochondriálny 
čistiaci proces, inak známy ako mitofá-
gia,“ hovorí v tlačovej správe spoluautor 
štúdie. „Je to úplne prírodná látka a  jej 
účinok je silný a  merateľný.“ V  pozoro-
vanej skupine v štúdii predĺžil život o 45 
percent oproti kontrolnej skupine. Za 
opísanie procesu a  prínosu autofágy 
bola udelená v  2016 Nobelova cena za 
medicínu.

Si pod tlakom a musíš 
si chrániť srdce, cievy? 
Zápasíš s vyšším tlakom?

Nedávna štúdia dokázala, že iba 150 ml 
šťavy z granátového jablka denne doká-
že znížiť krvný tlak už v priebehu prvých 
2 týždňov. Zmiernite tak nielen riziko srd-
cového infarktu, ale aj mozgovej príhody. 
Podľa vedcov má granátové jablko nie-
koľko ďalších významných zdravotných 
prínosov pri ochrane srdca a ciev, a silný 
protirakovinový účinok. Mimoriadne po-
silňuje imunitu.

Chceš si udržať krásny 
a mladistvý vzhľad? 

Granátové jablko bojuje proti poškode-
niu – obsahuje najviac antioxidantov. 
Tým chráni bunky pred poškodením 
voľnými radikálmi. Chráni pokožku pred 
UV lúčmi, podporuje vyživovanie  a ob-

novu  do hĺbky a  pomáha v  produkcii 
kolagénu.  

Chceš mať teda úžitok z  najhodnotnej-
šieho ovocia? Chceš vedieť ako chutí 
prémiové víno z  granátového jablka? 
www.grante-elixirmladosti.sk



DOVOLENKA U SUSEDOV
Niekoľko dovolenkových tipov a nápadov na aktívnu 
dovolenku v Korutánsku na slnečnom juhu Rakúska.

Príroda bola ku Korutánsku, slnečnému 
juhu Rakúska, veľmi štedrá. Nachádza sa 
tu more čistých teplých jazier uprostred 
Álp. A  hory, siahajúce od majestátnych 
trojtisícoviek až po mierne kopce. Koru-
tánsko je spolková krajina s  najväčším 
vodným bohatstvom v  Rakúsku – na 
jeho území sa nachádza nie menej ako 
200 jazier, 8000 kilometrov riek, 60 lieči-
vých prameňov a 43 ľadovcov.

1. Desať jazier naraz? Cyklistická 
trasa „Veľký korutánsky jazerný 

okruh“ vám to umožní. Tento okruh v tva-
re ležatej osmičky s celkovou dĺžkou 340 
km vznikol ako spoločný projekt piatich 
korutánskych destinácií: Millstätter See, 
Villach – Faaker See – Ossiacher See, 
Wörthersee, Klopeiner See – Südkärn-
ten a regiónu Nassfeld – Pressegger See 
– Lesachtal – Weißensee. Tvar ležatej 
osmičky umožňuje ľubovoľné kombiná-
cie jednotlivých úsekov trasy.

2. Putovanie cez 3 krajiny – Rakúsko, 
Slovinsko, Taliansko. Nie je nut-

né prejsť hneď všetkých 43 etáp trasy 
Alpe Adria Trail od ľadovca Großglock-
ner až po severný Jadran (750 km). 21 
korutánskych etáp vedúcich od úpä-
tia Großglokneru pozdĺž ľadovcov, riek 
a teplých jazier Vám poskytne nezabud-
nuteľné zážitky na slnečnej strane Álp.

3. Každá zákruta je zážitok – ko-
rutánske panoramatické cesty. 

Rozmanité pohoria Korutánska sa dajú 
dobre preskúmať aj autom. Milovní-
kom prírody a  turistom sa vždy oplatí 
navštíviť oblasti okolo vysokohorských 
alpských ciest Großglockner Hochal-
penstraße, Nockalmstraße, Villacher Al-
penstraße a  Goldeck Panoramastraße. 
Vysokohorská cesta Großglockner 
Hochalpenstraße je jednou z  najkraj-
ších panoramatických ciest v  Európe 
a  dokonca patrí k  najnavštevovanej-
ším pamätihodnostiam v  Rakúsku. Na 
južnom začiatku sa nachádza známa 

Pyramidenkogel © Tine Steinthaler_KW

Millstätter See © Uwe Geissler
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horolezecká obec Heiligenblut a  o  16 
kilometrov ďalej je dostupná časť cesty 
s  názvom Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. 
Dajú sa tu podnikať pešie túry, naprí-
klad na ľadovec Pasterzengletscher 
alebo cez „Panoramatický chodník 
Klarstein“ k  Swarovského pozorovacej 
vyhliadke.

4. Navštívte 100 zaujímavostí zdar-
ma: múzeá, lanovky, vodné parky, 

plavba loďou, panoramatické cesty, voľ-
nočasové a zážitkové aktivity. Umožňuje 
to karta Kärnten Card. Platí od apríla do 
októbra a stojí od 43 eur (dospelí), resp. 
od 22 eur (deti) na týždeň. Presný pre-
hľad výletných cieľov nájdete na www.
kaerntencard.at. Okrem toho v Korután-
sku platí aj množstvo regionálnych bo-
nusových kariet.

5. Vyskúšajte v  obci Bad Kleinkir-
chheim najdlhšiu trasu na hor-

skú cyklistiku v Európe, otvorenú v roku 
2019. Zjazd vedie z vrchu Kaiserburg vo 
výške 1800 metrov približne 15 km až 
k údolnej stanici lanovky v blízkosti ter-
málnych kúpeľov v centre Bad Kleinkir-
chheimu.

6. Vlastnoručne upečený chlieb. 
V  Korutánsku, vôbec prvej ces-

tovateľskej destinácii s prívlastkom Slow 
Food na svete, má regionálna, sezónna 
a  tradičná kuchyňa zvláštny význam. 
Preto sú miestni obyvatelia a hostia po-
zvaní, aby sa majstrom kulinárskeho re-
mesla pozerali pri ich práci cez plece, 
alebo – kto má chuť – môže dokonca 
priložiť ruku k  dielu. Spektrum ponuky 
zahŕňa kurzy pečenia chleba a  spraco-
vania mlieka až po varenie piva a ochut-
návky byliniek.

7. Privítajte leto s  lyžami na ľadovci 
Mölltaler Gletscher. Od júna otvá-

ra letnú sezónu stredisko Mölltaler Glet-
scher. Na svoje si prídu nielen peší turisti 
hľadajúci relax a pohodu na nádherných 
túrach v okolí, ale aj lyžiari, ktorí dostanú 
chuť dopriať si pravú letnú lyžovačku.

8. Celoročná turistická trasa Noc-
kberge Trail je prvou celoročnou 

trasou v Rakúsku, ktorú si môžete rezer-
vovať online. V  lete máte možnosť užiť 
si ju krok za krokom ako turistickú trasu, 
v zime sa z nej stáva viacdenná skialpová 
trasa. Zavedie vás na nádhernú vysoko-
horskú túru po hrebeňoch a vrcholkoch 
pohoria Nockberge – v lete na päť etáp, 
v zime na štyri

9. Drávska cyklotrasa (R1) spája štyri 
krajiny – Taliansko, Rakúsko, Slo-

vinsko a  Chorvátsko. Trasa s  celkovou 
dĺžkou 510 kilometrov – z  toho 222 je 
v Korutánsku – sa vinie od Toblašského 
poľa v  Južnom Tirolsku až k  chorvát-

sko-slovinskej hranici pri Varaždine. Je 
dôsledne značená, dokonale prispôso-
bená (asfalt, jemná štrková vrstva) a veľ-
ká časť vedie popri najdôležitejšej koru-
tánskej rieke

Dráva uprostred prekrásnej krajiny 
medzi horami a  jazerami vhodnými na 
kúpanie. Najjužnejšiu rakúsku spolkovú 
republiku by ste zvládli prejsť za štyri 
dni, ale potom by vám už nezostal čas 
na návštevu zaujímavostí v  blízkosti 
trasy. Nielenže tu na vás čaká nesmier-
ne veľa možností spoznať Korutánsko 
a jeho obyvateľov, ale nájdete tu aj viac 
než 50 certifikovaných drávskych hos-
tincov. Samozrejme, okrem občerstve-
nia ponúkajú aj možnosť nocľahu, aj keď 
len na jednu noc. Sú takisto vybavené 
nabíjacími stanicami pre elektrobicykle, 
bezpečnými parkoviskami pre bicykle 
a sušiarňami vlhkého oblečenia.

V i a c  i n f o r m á c i í  n á j d e t e 
n a  w w w . v i s i t c a r i n t h i a . a t 

a l e b o  n a  w w w . k o r u t a n y . c o m
Drauradweg © Gert Steinthaler_KW
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AKCIA

19,90€ 
mesačne

 U NÁS BEZ 
VIAZANOSTI

SME ZNOVU 
OTVORENÍ!
ROZPUMPUJ SVOJE 
TELO NA LETO 
V NAJŠTÝLOVEJŠOM 
FITKU V MESTE!

PUMP FITNESS CENTER
Dolnozemská cesta 3
85104 Bratislava

www.pumpfitness.sk

0908 753 208

OCENÍTE SLUŽBY 
A NÁKUP NA JEDNOM MIESTE
Skrášľovanie a skvalitňovanie príbytku je príbeh bez konca. Vždy 
potrebujeme niečo vylepšiť, doplniť, vymeniť, zreorganizovať. 

Podchvíľou chceme kúpiť novú lampu, sedačku, stôl, letné sedenie na balkón či 
terasu, alebo vymeniť kus nábytku, ktorý už doslúžil. Leto je obvykle obdobím, keď 
rodičia upravujú školopovinným deťom, ktoré rýchlo rastú, podmienky na učenie sa. Hračky vystrieda písací stôl, 
malá knižnička, nevyhnutná ergonomická stolička. Pokiaľ sa odhodláme k zmenám v byte či dome, dlho zvažuje-
me a rozmýšľame, ako by mal nový kus nábytku vyzerať, aby dobre zapadol do existujúceho interiéru. 

Ešte zložitejšie to majú šťastní majitelia nového bytu či domu, ktorí si chcú zariadiť od gruntu celé bývanie a ešte 
nemajú celkom jasnú predstavu o tom, čo by sa im hodilo, čo by bolo najlepšie i najkrajšie v ich obývačke, detskej 
izbe, kuchyni a tiež v kúpeľni. Pre všetky také a podobné prípady je ideálna návšteva bratislavského R1 centra pre 
bývanie. Na jednom mieste na veľkej ploche sú tu sústredené všetky obchody s nábytkom, sanitou, svietidla-
mi, kobercami, dlažbami i potrebami pre domácich majstrov.

V centre - všetko pre bývanie navyše nájdete odborníkov pre jednotlivé oblastí, ktorí vám radi poradia pri výbe-
re, rozhodovaní i pri nákupe. Pri rozhodovaní často pomôže vidieť celú škálu ponuky toho, čo sa chystáme kúpiť 
a potom si ľahšie vyberiete to, čo naozaj potrebujete, čo perfektne vynikne práve vo vašej domácnosti. Taký kom-
fort pri nakupovaní poskytuje zákazníkom R1 centrum na Rožňavskej ulici v Bratislave. 

Neváhajte ho navštíviť. 

WWW.R1CENTRUM.SK   PRENÁJOM OBCHODNÝCH PRIESTOROV



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

Prevencia je dôležitá 

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

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

Účinná pomoc imunite

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

tipy do letnej
lekárničky

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

www.natures.sk

femiglucan vaginálne čapíky

• podpora regenerácie vaginálnej 
mikroflóry a tkanív

• pomáha redukovať podráždenie, 
dyskomfort a suchosť

• obsahuje vysokočistý beta glucan 
a kyselinu hyalurónovú

• optimálne kombinovať s užívaním 
kapsúl ßeta glucan 240+

ßeta glucan Gel
• najvyšší obsah beta 

glucanu na trhu (2%)
• podporuje hojenie 

drobných rán, štípancov, 
popálenín a podráždenej 
kože

• rýchla úľava od bolesti
• neparfémovaný, 

dermatologicky 
testovaný
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Pravidlá pri návšteve 
wellness či kúpaliska:

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

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

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

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



Spoločnosť MOTO MIRO má na Slovensku 
históriu 27 rokov. Naša firma sa zaoberá predajom 
jazdených i nových motocyklov značky Aprilia, 
Piaggio, Kymco. Nájdete nás v Bánovciach nad 
Bebravou na adrese Partizánska cesta 1840/2A. 
Zaoberáme sa predajom aj výkupom použitých aj nových 
motocyklov, príslušenstva ako napr. rukavice, prilby, 
topánky, kombinézy, bundy, nohavice, kukly, ale aj kufre 
na motorky, filtre, oleje. Je možnosť kúpiť motocykel na 
lízing, ktorý vám vieme sprostredkovať priamo u nás 
vo firme, tak isto aj ponúknuť poistenie motocykla. 
Zaoberáme sa aj servisom. Toto všetko môžete nájsť 
pod jednou strechou.

MOTO MIRO
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E-mail:
servis@motomiro.org
obchod@motomiro.org

Tel.:
038/760 02 08
0905 659 082

KÚPIM PAROŽIE

VÝKUP CELÁ SR
+421 940 72 30 73 

trofejeeu@gmail.com

• KÚPIM PAROŽIE
• ZHODY
• TROFEJE AJ CELÉ 

POĽOVNÉ ZBIERKY
 STRECHY NA KĽÚČ 
 STREŠNÉ KRYTINY 

 REZIVO 
tel.: 0905 746 124 • www.strecha.ws

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

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

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

REZANIE BETÓNU
AKCIOVÉ CENY! POTÁPAČSKÝ A PLAVECKÝ OBCHOD, 

SERVIS, SLUŽBY, PLNENIE FLIAŠ

KURZY OD ZAČÍNAJÚCICH AŽ 
PROFESIONÁLNYCH POTÁPAČOV

www.globdive.sk • 0905 229 997 



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

INOVATÍVNA
PRÁČOVNÍCKA TECHNIKA



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

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

-45%

model GLORIA

model MERIEM

model BEVERLY

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

model MARTINE

NA NOVÉ 
OBJEDNÁVKY


