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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
V  minulosti sa február spájal s  mimoriadne chladnými dňami, keď 
vymrznutá krajina i ľudia už boli unavení dlhou zimou. V tomto roku 
si zvykáme na iný, takmer jarný posledný mesiac kalendárnej zimy. 
Napriek tomu prívlastok – romantický, ktorý súvisí najmä so sviatkom 
zaľúbených, mu ostal, rovnako ako plesový a  fašiangový. So spo-
ločenskou zábavou, tou vysokou vo forme plesov i  tou obyčajnou 
v štýle ľudovej tanečnej zábavy sa po tieto dní doslova roztrhlo vre-
ce. Ak sa chystáte zúčastniť niektorého typu, nezabudnite si poriad-
ne prečítať pozvánku, aby ste vedeli, ako sa treba na udalosť správne 
vychystať. Chyby sa pri takých príležitostiach naozaj neodpúšťajú. 

Celkom inou udalosťou sú tradičné fašiangy. Začali hneď po 
sviatku Troch kráľov (7. januára) a tento rok končia v utorok 25. feb-
ruára pred Popolcovou alebo takzvanou škaredou stredou. Fašiangy 
boli a zostali obdobím jedla a zábavy. Pri nich sa môžeme na chvíľu 
vžiť do života našich predkov, keď sa dokázali družne zabávať a ve-
seliť pri hudbe spolu celá dedina hoci aj na ulici. Túžbu po veselosti 
a  zábave, ktorá je v  nás skrytá, naplno uspokojujeme na tanečnej 
zábave v maskách. Je to zaujímavý prejav inak prísnych, večne zane-
prázdnených ľudí, ktorí pod ochranou masky zrazu dokážu zabudnúť 
na zodpovednosť i vážnosť a oddajú sa takmer neviazanej zábave. 

Asi taký úlet my ľudia občas potrebujeme. Musíme vypnúť, aby sme 
potom dokázali opäť fungovať tak, ako sa od nás očakáva? Už viete, 
pod akú masku sa schováte tento rok na maškarnej tanečnej zába-
ve? 

Vo februárovom Cafe news sa pri šálke dobrej kávy môžete zo-
známiť aj s projektom Autom na ceste k srdcu, ktorým odborníci v   
Slovenskej kardiologickej spoločnosti si kladú za cieľ zachytiť ľudí, 
ktorým by mohlo hroziť chronické srdcové zlyhanie, o ktorom ani ne-
vedia. A ľudia naň zomierajú, hoci sa dá celkom dobré liečiť, pravda, 
ak sa objaví včas. Podobne sa môžeme zamyslieť aj nad tým, prečo 
práve na konci zimy sme viac ako inokedy náchylní na prechladenie, 
choroby horných dýchacích ciest či chrípku. Niektorí nimi trpia viac, 
iní menej. Zdá sa, že jednou z ciest ako im vzdorovať, je úprava ži-
votného štýlu na taký, v ktorom je dostatok spánku, vyvážená strava 
a  pohyb na čerstvom vzduchu. Tým sa každý z  nás vedome stará 
o dostatočnú imunitu svojho organizmu, ktorá nás dokáže ochrániť 
nielen pred atakmi spomínaných ochorení. 

Chladné počasie, nedostatok slnečných lúčov a dlhá zima, na-
priek tomu, že je tento rok akosi veľmi mierna, skôr či neskôr v nás 
vyvolajú pocit únavy, ktorý zvykneme nazývať jarná únava. Preko-
návame ju rôznym spôsobom, viac či menej overenými domácimi 
„liekmi“. Poteší nás, ak nám o tých svojich napíšete
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I N Z E R C I A

Na Slovensku vznikla nedáv-
no mladá značka Nuttery, za 
ktorou stojí tím mladých ľudí, 
ktorí sa rozhodli vyrábať rôzne 
rastlinné výrobky bez akých-
koľvek ochucovadiel, chemic-
kých aditív a  aróm. V  ponu-
ke sú okrem probiotického 
mandľového jogurtu aj rast-
linné mlieka zložené najmä 
z  mandlí, lieskových orechov 
a  maku. Práve mandľový raj 
je ukážkovým produktom, 
ktorý sa dá v baristickom sve-
te hravo využiť. Je to najmä 
vďaka správnemu pomeru 
tukov a  niekoľkonásobnej fil-
trácii, ktorá mlieko odbremení 
od mikročastíc orechov, ktoré 
bývajú pri penení prekážkou. 
Preto môžeme povedať, že sa 
s mandľovým rajom pracuje 
podobne ako s plnotučným 
kravským mliekom. Po nape-
není vzniká krémová a hustá 
pena, s ktorou sa dajú vytvoriť 
tvary od srdca cez rozetu až 
po náročnejší päť tulip. Tým, 
že neobsahuje žiadne prida-

né ochucovadlá, vyniká svojou 
jemnou mandľovou chuťou, 
ktorej sladkosť zvýrazní ryžový 
sirup. Preto sa hodí ku kyslým 
aj k sladkým druhom kávy. 

Zaujímavé však je, že mand-
ľový raj vo vás zanechá nie-
len nezabudnuteľný chuťový 
pôžiťok, ale aj ten zdravotný. 
Prečo? Obsahuje vitamín E 
a vysoké množstvo zdravých 
tukov, ktoré znižujú v  tele 
hladinu zlého LDL choles-
terolu. Dostali ste naň chuť? 
Už teraz si svoje obľúbené 
cappuccino s  mandľovým ra-
jom môžete vychutnať na nie-
koľkých miestach po celom 
Slovensku. Sú nimi kaviarne 
ako Bottova coffee v  Banskej 
Bystrici, Urban House, Black, 
Batislavská kaviareň Franz 
Xaver Messerschmidt v  Brati-
slave či Habesh coffee v Žiline. 
Ak si takéto cappuccino chce-
te pripraviť doma, mandľový 
raj nájdete na www.nuttery.
sk/e-shop.

MANDĽOVÝ SPOLOČNÍK 
PRI TVORBE LATTE ART



FILM SVIŇA NÁS ZASIAHOL
Nezabiješ, nezosmilníš, nepokradneš. Slovenský film Sviňa, ktorý sa tento mesiac dostal do našich kín, bol na-
krútený na základe rovnomenného knižného bestselleru spisovateľa  Arpáda Soltésza. Odohráva sa vo svete vy-
sokej politiky, mafie bielych golierov, organizovaného zločinu, obchodu s bielym mäsom a veľkých peňazí. 

Krajinu kdesi pod horami ovládajú vysokopostavení všetkého 
schopní ľudia - zločinci prepojení s politikou, mafiou, ale aj s polí-
ciou, súdmi a veľkými kšeftami. Závislá tínedžerka zmizne z reso-
cializačného centra, no nikomu nechýba. O nútenom sexe a drogách 
sa rozhodne povedať polícii, ale pošlú ju preč. Vyhľadá novinára, 
ktorý sa pustí do rozplietania neuveriteľnej chobotnice zločinu, ma-
fie, vydierania. Talentovaný politik sa stane predsedom a čoskoro 
ovládne celú krajinu, pretože kto má moc, má pod palcom aj políciu, 
aj štátne obchody. Z malého veksláka sa stáva veľký vydierač, ktorý 
ľudí posúva tam, kam chce - ako figúrky na šachovnici. 

Môže pravda prežiť, medzi takými ľuďmi, ktorým ide len o pra-
chy a moc a ktorí sa kvôli peniazom neštítia ani vraždiť? 

Film má skvelé herecké obsadenie. Hrajú v ňom Jozef Vajda, 
Marko Igonda, Dano Heriban, Gabriela Marcinková, Diana Mórová, 
Braňo Bystriansky, Szidi Tobiasz, Jakub Rybárik, Mária Schumero-
vá, Dana Droppová, Petra Dubayová, Andrej Remeník a ďalší.

Scenár a réžiu filmu, ktorý intenzívne rezonuje v našej spo-
ločnosti, mali v rukách dve výrazné osobnosti slovenského filmu 
Mariana Čengel Solčanská a Rudolf Biermann. Prečo sa rozhodli 
vytvoriť takýto emočne intenzívny film? „Umenie možno nemá moc 
zmeniť svet, ale máme stále slobodu vysmiať sa ľudskej hlúposti,” 
povedala o filme Mariana Čengel Solčanská. „Sviňa je film, cieľom 
ktorého nie je súdiť či nebodaj odhaľovať utajované skutočnosti, ale 
priniesť dobrý divácky zážitok,” hovorí Rudolf Biermann a dodáva, 
že ide o napínavý akčný film, v ktorom diváci uvidia skvelé herecké 
výkony a výborné drsné dialógy inšpirované životom.

ANIMOVANÝ FILM VPRED 
PRE DETÍ
Nový animovaný film VPRED (ONWARD) od amerického štúdia Disney Pixar, ktorý bude mať u nás premiéru 5. 
marca 2020, sa odohráva na jednom predmestí vo fantazijnom meste a svete, z ktorého dvaja mladí elfskí bratia 
vyrážajú do sveta na pozoruhodnú výpravu. Ich úlohou je zistiť, či vo svete ešte existuje trochu mágie a kúziel.

Vo svete, v ktorom kedysi existovali čary a mágia, 
žijú dvaja elfskí pubertálni bratia Ian a Barley Lighfoo-
tovci. Jedného dňa im mama dá vzácny dar, ktorý im 
zanechal ich zosnulý otec. Súrodenci svojho otca ani 
nepoznali, lebo, zomrel skôr než sa narodil mladší Ian 
a starší Barley bol v tom čase ešte taký malý, že si ho 
nepamätal. 

S nečakaným matkiným darom je späté aj čarovné 
zaklínadlo, ktoré by malo zaručiť, že ich zosnulý otec 
sa k ním vráti na celých 24 hodín, aby sa s ním mohli 
stretnúť a spoznať ho. Ian povzbudzovaný bratom Bar-
leym opatrne vyriekne zaklínadlo, ale, žiaľ, nepodarí sa 
mu to celkom: z ich nebohého otca sa objavia len jeho 
nohy. Bratia však veľmi túžia spoznať svojho otca. Preto 
im neostáva nič iné, len sa vydať na dobrodružnú cestu, 
aby našli a pričarovali aj druhú časť otca skôr než uply-
nie určený čas. Podmanivú hudbu k filmu pripravili Jeff 
a Mychael Danna. 
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Ide sa
tancovať

Pozvánka ako každá iná, biela, zlatá, farebná. Vzrušenie 
z novej udalosti. Kto by odolal pokušenie prežiť pekný 
večer so svojou partnerkou za zvukov hudby a v spoločnosti 
uvoľnených priateľov?  Ak sa chcete baviť vy a nechcete, 
aby sa bavili na vás, radšej si lístok, alebo pekne graficky 
upravený artefakt pozorne preštudujte. Nie je ples ako 
zábava. Môže sa stať, že na večer nikdy nezabudnete. 
Ale v negatívnom zmysle. Úskalí je hneď niekoľko.

Zábava, či ples

Na pozvánke by malo byť vyznačené, 
o akú udalosť ide. Vyčítať sa dá mnohé aj 
medzi riadkami. Podľa lokácie zistíte, či 
je to viac formálna záležitosť, alebo len 
tanečná zábava. Mnohé vám napovie aj 
dress code. V plesovej sezóne sa organi-
zujú aj rôzne tématické „plesy“. Môžu byť 
na tému Hviezdnych vojen, Batmana, 
Disneyových postavičiek, alebo kopíro-
vať hrdinov z  filmu Rýchlo a  Zbesilo, či 
Snehovú kráľovnú. Pred pár rokmi sa to 
hemžilo upírmi a Spidermanmi. Témy sa 
menia a požičovne kostýmov čelia stále 
novým výzvam. Na takýchto zábavách si 
môžete dovoliť sexy masku, vulgár-
nejší výstrih a  ruka v  ruke ide s  tým 
menej zošnurovaná etiketa. Podobne 
je to aj na country báloch, kde 
sú prikázané džínsy a kockova-
né košele. Ak nemáte radi for-
mality, tieto druhy zábavy sú pre 
vás to pravé makové.

Krásny večer

Nádherné róby, vyberané stolo-
vanie, walz a valčík. To je zážitok, na 

ktorý sa niektorí tešia celý rok. Mnohí sa 
pripravujú v tanečnej škole, aby neskla-
mali. Ples je jedinečná záležitosť a treba 
mu dať patričnú pozornosť. Usporiadate-
lia pracujú tvrdo na dolaďovaní každého 
detailu, na prestieraní stolov, progra-
me, uvítacom ceremoniáli, výbere hostí 
a účinkujúcich. To, že ste pozvaní, je 
česť. Dodržať etiketu a patrične sa 
obliecť je úcta nielen k  hos-
titeľovi, ale aj partnerovi 
a  spoločnosti, s  ktorou 
sa delíte o  stôl. Ple-
sy , ako vrcholné 
spoločenské 
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udalosti majú svoj nemenný dress-code. 
Podľa toho, kto ho usporadúva, sa líšia 
svojou honosnosťou a formálnosťou. Na 
pozvánke býva označenie black –tie pre 
ples, kde sa žiada smoking. Je vašou 
povinnosťou si ho zaobstarať. Na jeden 
večer sa dá aj požičať. K smokingu patrí 
biela košeľa so skrytým zapínaním, čier-
ny motýlik a lakovky. Dnes už smokingo-
vých plesov ubúda a predpisuje sa skôr 
tmavý oblek, alebo formal dress. Zna-
mená to čierny, alebo tmavomodrý 

oblek, bielu košeľu, sláv-
nostnú kravatu 

a  čierne ko-

žené topánky so šnu-
rovaním s čo najtenšou 
podrážkou. Nemali by mať 
znaky opotrebovania. Ke-
dysi muži nosili biele rukavičky, 
dnes sa nosia iba výnimočne. 

Večerná róba

Ženy by mali mať dlhé šaty po členky, 
strihovo prispôsobené postave. Na ra-
mienka, aj bez nich. Korzetové, či splý-
vavé, závisí od vkusu, postavy a momen-

tálnej módy. Šaty by mali byť 
z  ušľachtilého materiálu, 

brokátu, hodvábu, taftu. 
Pančuchy sú povinné, 
takisto, ako lodičky, za-
krývajúce špičku. Iste sa 
mnohé dámy vzhliadajú 
vo filmových hviezdach 
pri odovzdávaní Oscara 

s extravagantnými róbami 
a obutými v sandálkoch, s rozpus-

tenými vlasmi. Ceny akadémie sú úplne 
iná kategória spoločenskej udalosti, ako 
aj u nás napríklad Krištáľové krídlo, alebo 
Otto. Na ples majú byť vlasy sčesané do 
uzlu, alebo zapletené, nikdy nie voľne na 
plecia. Práve preto vynikne neodmys-
liteľná ozdoba na ples - šperky. Môžu 
byť výrazné v podobe náušníc, náhrdel-
níka, tiáry do vlasov, aj náramku. Kabel-
ka by mala byť čo najmenšia a  farebne 
by mala ladiť s  topánkami, prípadne by 
mala byť vyhotovená v materiáli šiat. Bý-
valo pravidlom, že čierna farba šiat bola 
vyhradená vdovám a biela zásadne de-
butantkám. Dnes sa to porušuje. V kaž-
dom prípade by si bielu farbu nemali 
vyberať ženy v zrelšom veku.

Čierna je príliš výrazná a pristane iba 
určitým typom žien. Je veľa farebných 
odtieňov, ktoré lichotia zimnej pleti viac. 

Mejkap by mal byť výrazný, aby sa 
málo nalíčená tvár nestrácala vo ve-

černom osvetlení a zdobnom oblečení. 
Treba si dopriať viac tieňov, siahnuť po 
umelých mihalniciach, alebo výraznej 
mascare. Netreba zabudnúť na púder, 
ktorý si treba vziať so sebou. Osvetlenie, 
tanec a dlhá noc môže spôsobiť, že sa 
tvár začne lesknúť. 

Rukavičky. Sú pekným a  dôležitým 
doplnkom večernej toalety. Patria k ple-
su, hoci sa trochu vytratili z  repertoáru 
dám. Chránia ruky pri tancovaní a  do-
dajú šatám punc elegancie. Ak chcete 
dodržať etiketu, zaobstarajte si ich. Vo 
farbe šiat, alebo kontrastné. 

Stolovanie

Pri príchode k vášmu stolu sa predstaví-
me, aj keď sú na stole menovky. Muž sa 
predstaví páru, sediacemu oproti aj svo-
ju partnerku. Odsunie stoličku a usadí ju. 
Potom sa sám posadí po jej ľavici. Muži 
a ženy by sa mali striedať. V žiadnom prí-
pade by ste nemali mať so sebou mobily. 
Nieto ešte na stole! Pri jedle by ste sa mali 
krotiť, hlavne pri aromatických pokrmoch. 
Netúžime dýchať pri tanci cesnakom, ale-
bo rybami. Dávajte si pozor na pitie. Ples 
nie je domáci večierok. Nedávate si dolu 
kravatu, nerozopíname košeľu a ženy ba 
sa nemali vyzúvať. Vtedy je čas zdvihnúť 
kotvy a odísť. Pravidlo znie - keď zistíte, že 
odišli dve tretiny účastníkov. Ani nie pred 
polnocou, ale ani po druhej hodine ráno. 
Odchádzate upravení, dôstojne, s noble-
sou a rovným krokom. 

Želáme príjemnú zábavu 

S y l v i a  K l e i n

Skalické
víno
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Poznám, poznáš, 
poznáme svoje SRDCE?
Srdce je vlastne výkonná pumpa, bez ktorej ľudský organizmus nedokáže 
fungovať. Niektorí ju dostali do vienka silnú, výkonnú, bezchybnú, iní majú na 
nej malé skryté chyby, o ktorých ani nevedia. Len zrazu, bez ohľadu na vek, 
príde k srdcovému zlyhaniu. Žiaľ, neraz to znamená úplný koniec... 

Ak by však človek včas vedel o svojom 
kardiovaskulárnom nedostatku, mohol 
by sa liečiť a prežiť dlhý a kvalitný život. 
Práve na toto nás chce upozorňovať pro-
jekt AUTOM NA CESTE K SRDCU.

Podľa odborníkov na Slovensku vo 
všeobecnosti výrazne podceňujeme 
rôzne kardiovaskulárne ochorenia. Na 
chronické srdcové zlyhávanie ročne 
zomrie až 3300 pacientov a  trend je 
nebezpečne stúpajúci. Napriek vysokej 
miere úmrtnosti a  hospitalizácií stále 
podceňujeme spomínané riziká. 

Ako sa prejavuje chronické 
srdcové zlyhávanie

Chronické srdcové zlyhávanie vzniká 
vtedy, keď srdce, obrazne povedané,  

„nevládze“ uspokojiť požiadavky tkanív 
organizmu na prívod kyslíka. Ide o  dl-
hodobé a invalidizujúce ochorenie s vy-
sokou úmrtnosťou. Spočiatku o  ňom 
nevieme, neskôr sa prejavuje najmä 
zhoršujúcou sa dýchavicou a hromade-
ním tekutín v telesných dutinách a tkani-
vách, kam tekutiny prestupujú pri nedo-
statočnom prečerpávaní krvi srdcovým 
svalom („vodnatieľka“). Medzi typické 
symptómy patrí dýchavica, opuch kon-
čatín – najmä členkov, celková slabosť 
a  únava. Miera prežívania neliečených 
pacientov s  týmto ochorením je veľmi 
nepriaznivá. 

Prevencia zachraňuje životy

„Je pravda, že vďaka medicínskemu po-
kroku dnes vieme lepšie liečiť ochorenia 

srdca a ciev, na strane druhej sú to práve 
kardiovaskulárne ochorenia, ktoré sa vý-
razne podieľajú na štatistikách úmrtnosti 
na Slovensku. Vo svojej klinickej praxi sa 
často stretávam s tým, že pacienti si ne-
pripúšťajú, že na ochorenie srdca môžu 
zomrieť a výrazne podceňujú prevenciu,“ 
hovorí doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, 
CSc., predsedníčka Pracovnej skupiny 
pre srdcové zlyhávanie pri Slovenskej 
kardiologickej spoločnosti a  primárka 
oddelenia zlyhávania a  transplantácie 
srdca NÚSCH v   Bratislave. Súčasne 
zdôrazňuje, že správne a  včasné roz-
poznanie príznakov a  skoré zahájenie 
liečby môže pacientovi výrazne pomôcť 
žiť dlhší a kvalitnejší život napriek ťažkej 
diagnóze, akou chronické srdcové zlyhá-
vanie nepochybne je. 

Špeciálnym autom chcú 
pomôcť naším srdciam...
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Každý deň zomrie na srdcové zlyháva-
nie až deväť pacientov. Napriek tomu 
nevenujeme včasnému odhaľovaniu 
tohto ochorenia dostatočnú pozornosť. 
Preto Slovenská kardiologická spo-
ločnosť pripravila na rok 2020 projekt 
AUTOM NA CESTE K  SRDCU, ktorý si 
kladie za cieľ zachytiť pacientov s kar-
diovaskulárnym rizikom. „Rozhodli sme 
sa počas leta navštíviť vybrané regió-
ny Slovenska (miesta a  termíny budú 
včas zverejnené na stránke www.au-
tomksrdcu.sk) špeciálne upraveným 
autom, ktoré bude vnútorne vybavené 
ako kardiologická ambulancia a  na-
šou úlohou bude zachytiť pacientov 
so štrukturálnymi ochoreniami srd-
ca, ktorí však ešte nenavštevujú kar-
diológa,“ hovorí doc. Gonçalvesová. 
Súčasne odborníci zúčastnení v  pro-
jekte chcú upozorňovať širokú verej-
nosť na dôležitosť prevencie tohto 
ochorenia. 

V  bratislavskom, trnavskom, žilin-
skom, banskobystrickom a prešovskom 

kraji počas letných festivalov a  kultúr-
nych podujatí (miesta a  termíny budú 
včas zverejnené na stránke www.au-
tomksrdcu.sk) budú. 

Lekári a zdravotnícky personál budú 
realizovať u vybranej skupiny pacientov 
zber anamnestických údajov, meranie 
tlaku, pulzu, vyšetrenie špecifického 
markera NT-pro BNP z  venóznej krvi 
a v prípade pozitívnych výsledkov bude 
pacient pozvaný na EKG a ECHO vyšet-
renie priamo do špeciálne upravené-
ho auta. Údaje sa budú zachytávať na 
záznamník a  následne vyhodnocovať 
kardiológmi priamo na NÚSCH v  Bra-
tislave. Ľudia s  pozitívnym nálezom, 
budú kontaktovaní za účelom ďalšieho 
riešenia ich zdravotného stavu a začatia 
liečby.   

„Musíme intenzívne budovať pove-
domie a  vzdelávať verejnosť o  srdco-
vých ochoreniach. Je potrebné využívať 
inovatívne technológie a modernú lieč-
bu pre pacientov, optimalizovať systém 

ich manažmentu a  včasného záchytu 
ochorení,“ hovorí doc. Gonçalvesová 
a  dodáva: „Ak chceme na Slovensku 
znížiť počet ODVRÁTITEĽNÝCH úmrtí 
a spoločne dosiahnuť cieľ, ktorý si sta-
novilo aj MZ SR, bez zvýšeného záuj-
mu o problematiku kardiovaskulárnych 
ochorení to nepôjde.“

Oľga Rajecová zo spoločnosti Roche 
Slovensko ešte zdôraznila:  

„Z diagnostického hľadiska je dôle-
žité vedieť, že v  súčasnosti dokážeme 
pomerne presne a  rýchlo už v  priebe-
hu niekoľkých minút na základe odbe-
ru krvi vyhodnotiť špecifický marker, 
ktorý je typický pre chronické srdcové 
zlyhávanie. Moderná diagnostika vý-
razne pomáha zachytiť ochorenie už 
v  počiatočnom štádiu. Ak sa pacienti 
začnú čím skôr liečiť, majú veľkú šancu 
žiť z  dlhodobej perspektívy kvalitnejší 
život.“ 

w w w . a u t o m k s r d c u . s k 

I N Z E R C I A
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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. 

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 rodi-
nou či priateľmi.

Penzión Horáreň Vám ponúka reštauračné a ubytovacie služ-
by. 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 zákazní-
kov 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 zrealizo-
vanie team-buildingov, školení a firemných večierkov. Do progra-
mu Vašej firemnej akcie vieme okrem vynikajúceho jedla zara-
diť 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 zapoži-
čanie projektoru s plátnom, výkonné ozvučenie s plnou výba-
vou a vieme pre Vás zabezpečiť aj živú hudbu, DJ-a či mode-
rátora, ktorý Vás prevedie celou Vašou akciou.

Pre našich najmenších návštevníkov máme pripravené 
detské ihrisko so šmykľavkou a hojdačkami. Deti môžu tak-
tiež využiť aj detské bicykle, kolobežky 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 kaž-
dému pristupujeme profesionálne a osobitne, aby sme spolu vy-
tvorili nezabudnuteľný zážitok, na ktorý bude spomínať ešte dlhý 
čas.

P e n z i ó n 
H o r á r e ň  N o v ý  Te k o v
Š á n d o r h a l m a  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
f a c e b o o k . c o m / 
h o r a r e n n o v y t e k o v /
w w w . h o r a r e n n o v y t e k o v . s k
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 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!







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

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

e-mail: zeva@zeva.sk

www.zeva.skpostupná modernizácia starých výťahov, 
ktorej výsledkom je nový výťah

výroba, dodávka a montáž nových 
výťahov

výroba slovenských elektrokomponentov
pre výťahy 

opravy a generálne opravy starých výťahov

výroba slovenských riadiacich sýstemov 
pre výťahy

držitel certifikátu kvality ISO 9001

firma s 20 ročnou tradíciou



VYLADENÁ DIGI PONUKA
Bratislava, 9. 1. 2020
DIGI Slovakia v  novom roku rozširuje programovú ponuku TV 
kanálov a  uvádza niekoľko technických noviniek. Vďaka dopln-
kovej službe TV Archív už zákazníci nezmeškajú svoj obľúbený 
program. Najlepší šport si fanúšikovia vychutnajú vo vynovenej 
DIGI GO aplikácií. DIGI zároveň pridáva nové kanály Arena Sport, 
Nicktoons, Filmbox Premium a ďalšie.

TV ARCHÍV – OBĽÚBENÝ PROGRAM 
UŽ NEZMEŠKÁTE

Služba TV Archív je doplnková služba pre zákazníkov DIGI Slovakia. 
Umožňuje sledovať program, ktorý už bol odvysielaný 7 dní dozadu. 
So službou TV archív sa zákazník pohodlne vráti k odvysielanému 
programu na 13 televíznych staniciach.

Viac informácií o  doplnkovej službe TV Archív je dostupných na 
www.digislovakia.sk/tvarchiv/

VYNOVENÁ MOBILNÁ APLIKÁCIA DIGI GO

Obľúbený šport ako aj rodinné programy majú zákazníci pod pal-
com aj vďaka novej aplikácií DIGI GO. 

Zákazníkom je dostupných až 23 TV programov: 10 športových 
a  13 slovensko-českých. Medzi dostupné funkcie patrí pohodlné 

pretáčanie programu až 1,5 hodiny dozadu, programový sprievodca 
či využívanie služby na dvoch zariadeniach – na mobile alebo table-
te. Obľúbené programy si tak užívatelia vychutnajú naživo kedykoľ-
vek a kdekoľvek.

Viac informácií o vynovenej aplikácii je dostupných na www.digigo.sk

DIGI PRIDÁVA NOVÉ TV PROGRAMY

Okrem technických noviniek, DIGI nezabúda ani na skvalitňovanie 
svojej programovej ponuky. Od januára pridáva medzi programy 
športový kanál Arena Sport 1 HD do základného balíka Štandard. 
V závere roka pribudli do základnej ponuky programy Comedy Hou-
se a Trojka. Do balíka Premium spoločnosť zaradila nové programy 
Nicktoons a Docubox HD.

Od 15. januára DIGI zaraďuje do programovej ponuky balíka Pre-
mium aj kanál Filmbox Premium HD a  maďarsky hovoriacich zá-
kazníkov poteší kulinársky kanál LiChi TV v doplnkovom balíku HU+.

Viac informácií o ponuke zákazníci získajú na infolinke 0850 211 112 
alebo na webe www.digislovakia.sk

DIGI Slovakia – vaša satelitná televízia a internet

DIGI SLOVAKIA, s. r. o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 

SAMOOBSLUŽNÁ JEDÁLEŇ V RUŽINOVE, JEDÁLEŇ NEVÄDZKA
S 10 ročnou tradíciou, Vás pozýva ochutnať našu domácu stravu 
s tradičnou kuchyňou našich starých mám.Tešíme sa na Vašu 

návštevu a Váš úsmev a spokojnosť pri odchode.
Počas pracovných dní pre Vás pripravujeme:

• Raňajkové menu
• Polievky
• Šaláty
• Obložené chlebíčky

• Zákusky
• Nealko nápoje
• Káva
• Denné menu

• Rozvoz denného 
menu

• Minútky podľa výberu
• Zmrzliny

Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok 8,00h – 15,00h

Možnosť stravovania dôchodcov s trvalým pobytom MČ Ružinov.
Nájdete nás na www.menucka.sk, na Facebooku jedáleň Seberínka

alebo na tel.č.: 0905 540 635, 0903 923 453NEVÄDZOVÁ 5 
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AKO SA CHRÁNIŤ PRED CHOROBAMI, KTORÉ 
NA NÁS STRIEHNU V MHD?
Poznáte to, počas zimných mesiacov býva 
cestovanie MHD skutočne náročné. Pre-
chod zo zimy do prekúreného prostredia 
mestskej hromadnej dopravy, kde nám po 
naobliekanom tele stekajú kvapky potu po 
chrbte a ledva dokážeme dýchať, je nielen 
nepríjemný, ale aj ideálny pre množiace sa 
baktérie a vírusy. 

Ťažký vzduch, zahmlené okná a dochy-
tané držadlá v  MHD, kašľajúci, kýchajúci 
a smrkajúci spolucestujúci sú bežnou kaž-
dodennou rutinou ciest z práce a do práce. 
Táto rutina predstavuje obrovský nápor na 
našu imunitu, ktorá dostáva v  MHD počas 
zimy poriadne zabrať. Ako ju chrániť pred 
tým, aby ju spomínané nástrahy neoslabili?

Hrozba všade naokolo

Hoci sa dopravné prostriedky pravidelne 
čistia, baktérie sa prostredníctvom stoviek 
cestujúcich po pár hodinách opäť usídlia 
v  ich útrobách. To predstavuje nebezpe-
čenstvo najmä pre ľudí trpiacich oslabeným 
imunitným systémom. Väčšina baktérií, kto-
rá “takto cestuje” spolu s  nami v  MHD za-
príčiňuje najmä ochorenia dýchacích ciest. 

Na vyvolanie choroby vplýva 
hneď niekoľko faktorov:

 � oslabený imunitný systém

 � nedostatočná hygiena (umývanie rúk)
 � strava s nízkym obsahom vitamínov

Ako sa chrániť?

Počas cestovania v prostriedkoch hromad-
nej dopravy by sme sa nemali dotýkať ruka-
mi úst a tváre, pretože tak je pravdepodob-
nosť nákazy baktériami a  vírusmi vyššia. 
Hneď po príchode domov je potrebné 
umyť si ruky. Ak používate výhradne iba 
dezinfekčné mydlo - môžete si naopak 
uškodiť, pretože “netrénujete” svoj imu-
nitný systém, navyše prichádzame tak aj 
o baktérie, ktoré nám pomáhajú. Aj v tom-
to prípade teda platí staré známe - všet-
kého veľa škodí, preto sa držte zásady, že 
dezinfekcia je výborný sluha, no zlý pán.   

Posilnite si imunitu

Základom je dostatok stravy obsahujúcej 
ovocie a  zeleninu, teda vitamíny, ktorých 
je cez zimu menej ako v  lete. Snažte sa 
konzumovať najmä stravu z  našej ze-
mepisnej lokality ako sú jablká, červená 
paprika či kapusta, ktorá obsahuje dosta-
tok vitamínu C, ale napríklad aj citrusové 
plody. 

Ako prevencia, resp. zvýšenie odol-
nosti proti teplotným šokom je vhodné 
aj pravidelné saunovanie. To pomáha pre 

lepšie znášanie nielen zimy, ale aj letných 
horúčav. Bohužiaľ do sauny nemôžu ísť 
ľudia napr. ľudia s vysokým tlakom, ale aj 
ľudia s mnohými inými zdravotnými prob-
lémami.

Menej známym, no o to viac účinným 
pomocníkom v ochrane organizmu a po-
silnení obranyschopnosti je hliva ustricová. 
Jej využitie sa nekončí len v kuchyni. Hliva 
obsahuje viacero užitočných vitamínov, 
aminokyselín a minerálov. Avšak najdôle-
žitejšia látka z hlivy pre organizmus je beta 
glukán. 

„Beta glukán môže pomôcť nielen 
ako prevencia proti ochoreniam, ale pod-
poruje aj hojenie rán a zabraňuje infekcii, 
čo je počas zimných mesiacov, kedy je 
telo neustále atakované zvýšeným množ-
stvom chorôb všade naokolo (napríklad 
aj v MHD) skutočne neoceniteľné,” hovorí 
Ing. Adrián Doboly, odborník na imunitu zo 
spoločnosti Natures. 

Imunitný systém je dennodenne 
poškodzovaný stresom, znečisteným 
životným prostredím, či nesprávnymi 
životnými návykmi a  ak sa nestíha zre-
generovať, svoje úlohy už nemusí zvlá-
dať. To sa môže prejaviť ochorením. Beta 
glukán pomáha udržiavať jeho správnu 
funkčnosť. 

: podpora imunity pre celú rodinu*

Žiadajte vo svojej lekárni v SR aj v ČR!
www.natures.sk         www.enatures.cz

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

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.

cafenews 2020-03 bgds1+ bg240+.indd   1 20.02.2020   10:07:04
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VYLADENÁ DIGI PONUKA

ŠPORT FILMY A DOKUMENTY ROZPRÁVKY

TV ARCHÍV APLIKÁCIA DIGI  GO INTERNET

Satelitná TV

MESAČNE

SATELIT ŠTANDARD
OD9,60€

PRIDÁVAME NOVÉ PROGRAMY

SATELIT + INŠTALÁCIA ZADARMO

NOVÝ TV ARCHÍV 
A APLIKÁCIA DIGI GO

0850 211 112www.digislovakia.sk 
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.



Zastupenie v ČR: Dafit s.r.o., https://obchod.ronnie.cz Info linka +420 241403508
Zastupenie v SR: Life Group s.r.o., www.webbernaturals.sk  Info linka +421 903700456

Kanadské prírodné vitamíny  No1

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

www.webbernaturals.sk

Kanadské prírodné vitamíny  No1

 kvalita cena

Pre zdravý vývoj a rast vlasov,
pokožky a nechtovNajkvalitnejší zdroj

Omega-3-6-9 mastných kyselín
Najkompletnejší

multivitamín na trhu

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

www.webbernaturals.sk

Kanadské prírodné vitamíny  No1

 kvalita cena

Pre zdravý vývoj a rast vlasov,
pokožky a nechtovNajkvalitnejší zdroj

Omega-3-6-9 mastných kyselín
Najkompletnejší

multivitamín na trhu

je najväčší kanadský líder vo vývoji, spracovaní a výrobe doplnkov výživy na trhu s prírodnými produktmi. Naše produkty sa predávajú 
vo viac ako 100 krajinách sveta. Viac ako 50 rokov spoločnosť dodáva vitamíny, minerály, rastlinné a špeciálne doplnky zákazníkom,
s dôverou v zdravie ich rodín.

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.



Predajňa Bratislava R1 centrum, Rožňavská 1, 02/443 71 338, info@eurosofa.sk
Predajňa Banská Bystrica Radvaň Park, Zvolenská cesta 30A, 048/416 36 76, bb@eurosofa.sk
otváracie hodiny: Po - Ne 900 - 1900
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