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rád Objavuješ miesta na západnOm slOvensku?
Fotíš si zaujímavosti či udalosti?

Dunajská Streda

Info: 0903 722 225

Rodinné domy
na predaj!

máš Gps súradnice bOdOv alebO celých trás?

Staň Sa reportérom
GoWeSt.Sk a vyhraj
zaujímavé ceny
Info na gowest.sk/somreporter

www.gowest.sk

KDE? / ČO?
KEDY?
HĽADAŤ
bOdY záujmu
uBYtovaNiE a GastRoNÓmia
cYklOtrasY
mEstÁ a oBCE REGiÓNu
oBčiaNsKa vYBavENosŤ
vzdelávanie
pOdujatia
reGiOnálnY prOducenti
člÁNKY

GO WEST je inovatívny webový portál západného Slovenska pre
podporu verejno-súkromného partnerstva, ktorý návštevníkovi ponúkne
interaktívne zobrazenie informácií, udalostí a podujatí v regióne
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s previazaním na body záujmu. Ponúkne mu možnosti spoznať región
na kolesách alebo peši s voliteľným vyhľadávaním udalostí okolo trasy.
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Forexin ONE s.r.o.
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO: 46 242 473
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Melinda Elek, šéfredaktorka

Foto na titulnej strane: Villeroy & Boch

V

rukách držíte prvé číslo mesačníka west,
ktorý vychádza na západnom Slovensku
v okresoch Bratislava, Malacky, Senec, Pewww.facebook.com/friskomedia
zinok, Trnava, Senica, Hlohovec a Galanta.
Pre väčšinu z vás sme noví, nie sme však nováčikovia.
www.instagram.com/friskomedia Dva roky väčšina redaktorov časopisu west písala
pre obyvateľov Mikroregiónu 11plus v okolí Trnavy
atraktívne články do mesačníka friško 11plus. Okrem
www.frisko.media
toho pripravujeme už 4. číslo štvrťročníka friško –
a práve záujem čitateľov, aby sa naše články objavovali
na časopiseckom trhu častejšie a pre väčšie množstvo
ľudí, nás inšpiroval k založeniu westu pre viac ľudí vo
viacerých okresoch Západoslovenského kraja. Rubriky
Zdravie, Pod pokrievkou, Životný štýl, Bývanie či Jednoducho skvelé! boli vo friško 11plus natoľko úspešné, že
sme sa ich rozhodli zaradiť aj do westu, ktorý práve
čítate. V rubrike Z regiónu vám chceme prinášať čo
najviac pozitívnych správ o tom, čo sa v našom kraji
deje. Pozveme vás na atraktívne výstavy, predstavíme
vám úspešné regionálne značky aj inšpiratívnych ľudí.
Rozhovor s nádejným kulturistom Vladom Pečeňom
z Bratislavy, otázky pre študenta Filipa Tomášku, ktorý stojí za inovatívnym projektom Ridelo, či príbehy
hodné nasledovania z 9. ročníka prestížneho oceňovania tolerancie a rešpektu Roma Spirit sú dôkazom
toho, že aj u nás žijú ľudia, ktorí dokážu veľké veci.
Pozvánkou na návštevu výstavy o včelách v Malokarpatskom múzeu v Pezinku, či prečo sa s rodinou
vybrať na prehliadku zrekonštruovaného Hlohovského zámku vás chceme vylákať z tepla domova na prvé
jarné výlety. Máme ambíciu stať sa pre vás inšpiratívnym spoločníkom v čase, kedy si sadnete, vyložíte si
nohy a prečítate si o tom, čo zaujímavé sa deje v okolí.
Držte nám palce! Urobíme všetko pre to, aby ste sa
už nevedeli dočkať v poradí ďalšieho, aprílového čísla
nášho – a už aj vášho – mesačníka west.
info@friskomedia.sk
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Stanica v Trnave bude mať
nový vstup aj podchod

Letí, letí, kamže letí?

Železničná stanica v Trnave sa dočká rekonštrukcie. ŽSR spustili
v januári tohto roku rekonštrukciu podchodov v smere od budovy
pošty. Plánuje sa tiež vybudovanie novej vstupnej budovy, ktorá umožní cestujúcim vstup do podchodu aj k výťahom. Obe tieto cesty budú
bezbariérové a zároveň zlepšia bezpečnosť vstupu do trnavskej železničnej stanice. Okrem toho sa cestujúci môžu tešiť aj na nový orientačný
a informačný systém, nový prístupový chodník a rozhlasové zariadenie.
Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce bude spomínaný podchod uzatvorený pravdepodobne do konca roka 2018.
Zdroj: TASR

Horúce novinky z letiska M. R. Štefánika

ZOO pred panelákom

T
Výtvarný ateliér
v Chtelnici ponúka umelcom
nové možnosti

V nedávno zrekonštruovanej budove neskorobarokového kaštieľa
v Chtelnici, neďaleko Piešťan sa nachádza výtvarný ateliér, ktorý je zameraný na výučbu základných maliarskych techník. Záujemcovia sa okrem
toho môžu naučiť aj základy kresby, maľby a grafiky. O výučbu je veľký
záujem, o čom svedčí aj fakt, že do prvého realizovaného kurzu sa prihlásilo 23 záujemcov. Okrem absolvovania samotného kurzu sa účastníci
môžu zoznámiť aj s dielami rôznych iných umelcov, keďže sa v západnom
Zdroj: TASR
pavilóne kaštieľa nachádza výstava Malokarpatskej galérie. 

Vlastivedné múzeum
v Galante sa teší vysokej
návštevnosti

V Galante sa nachádza vlastivedné múzeum, ktoré ročne priláka tisícky
návštevníkov. Nie je to nič prekvapujúce, keďže toto múzeum každoročne pripravuje okrem stálych expozícií aj tematické výstavy a rôzne sprievodné podujatia či koncerty. O zvýšenom záujme verejnosti o návštevu
múzea hovoria aj výročné porovnania. V roku 2017 navštívilo Vlastivedné múzeum v Galante o 65 % viac návštevníkov ako rok predtým. Tí,
ktorí toto jedinečné múzeum ešte nenavštívili, sa môžu aj tento rok tešiť
na veľa zaujímavých akcií. Plánované sú napr. výstavy Avari a Slovania
na sever od Dunaja. Počas Noci múzeí a galérií je plánované otvorenie
Zdroj: TASR
špeciálnej výstavy Od chmeľu k pivu. 
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akúto zoologickú záhradu z plyšových zvieratiek môžete
vidieť v bratislavskej Dúbravke na Nejedlého ulici. Zámerne sme nezisťovali, kto tento zverinec založil a stará sa oň.
Údržbu však v každom prípade má, vrátane kŕmenia zvierat.
Nechávame na vašej fantázii – čo vám napadne pri pohľade na túto
fotografiu? Miestny blázon? Rodina, ktorá nevie, čo s hračkami?
Snaha o skrášlenie prostredia? Môžete nám písať akúkoľvek vtipnú,
či menej vtipnú odpoveď. Najzaujímavejšie zverejníme. Vaše odpovede budeme čakať na e-mailovej adrese redakcia@frisko.media
alebo na poštovej adrese redakcie (redakcia west, Hviezdoslavova
Text a foto: Miro Frindt
163, 925 45 Abrahám).

L

etisko M. R. Štefánika v januári tohto
roku vybavilo 116 882 cestujúcich, čo je
druhý najvyšší výsledok letiska v jeho
celej 67-ročnej histórii. A dokonca za posledných 10 je to najvyšší výsledok. V porovnaní
s januárom 2017 počet cestujúcich na prílete
a odlete vzrástol o 18 %. A čo stojí za nárastom? Sú to nové linky spoločnosti Wizz Air
do Sofie a Varšavy, ako aj častejšie frekvencie
letov do Kyjeva a Londýna. Taktiež spoločnosť Ryanair ponúka novú linku do Bologne.
Počas jari tohto roku sa bude z Bratislavy
lietať do Moskvy častejšie. V súčasnosti sú lety

prevádzkované trikrát týždenne, a to každý
utorok, štvrtok a nedeľu. Od 17. apríla do 26.
mája sa bude lietať aj v piatky a nedele. Priame
lety z Bratislavy do Moskvy prevádzkuje
letecká spoločnosť Pobeda od decembra 2015
prostredníctvom najmodernejších lietadiel
typu Boeing 737-800 Next Generation, ktoré
majú kapacitu až 189 cestujúcich.
Cestujúci, ktorí využívajú hlavne leteckú
dopravu, sa aj tento rok majú opäť na čo tešiť.
Letisko M. R. Štefánika v Bratislave tohto
roku spúšťa šesť úplne nových pravidelných
leteckých liniek a jednu novú pravidelnú

charterovú linku.
Nová letecká spoločnosť Georgian Airways
začne od 26. marca 2018 prevádzkovať pravidelné lety z letiska v Bratislave do gruzínskeho
Tbilisi a späť s frekvenciou dvakrát do týždňa,
v utorky a piatky.
Ak lietate často z Bratislavy do Londýna
a späť, odteraz už nemusíte využívať na prepravu iba leteckú spoločnosť Ryanair, ktorá
lieta do Londýna-Stanstedu 12-krát do týždňa. Letecká spoločnosť Wizz Air spúšťa úplne
novú linku z Bratislavy do Londýna-Lutonu
od 25. marca 2018. Lety budú realizované
každý deň.
Od konca marca pribudnú aj štyri nové
linky leteckej spoločnosti Ryanair do dovolenkových letovísk Burgas v Bulharsku, Malty,
Pafosu na Cypre a do Solúnu v Grécku. Pravidelných cestujúcich do Paríža určite poteší
aj správa, že z Bratislavy budú lety pravidelné
počas celého roka. Linka z Bratislavy do
Paríža-Beauvais bude v prevádzke dvakrát
týždenne.
Letecká spoločnosť Smartwings bude
zabezpečovať v dovolenkovom období aj pravidelné charterové lety do destinácie Catania
Martina Zvolanská
na Sicílii. 

Foto: archív

Bratislava má prvé elektrobusy

V

Bratislave začali jazdiť prvé 4
elektrobusy na linkách MHD
27, 53 a 151. Ani zďaleka nie
sú posledné, pretože metropola objednala spolu 18
elektrobusov. Dva kratšie do 9 metrov
a 16 elektrobusov bude dlhších, do 12
metrov. Do konca júna by malo v hlavnom meste voziť cestujúcich 14 vozidiel.
Zaplatili ich z Integrovaného regionálneho operačného programu.
Eurofondová výzva zo spomínaného
programu je zameraná na modernizáciu
vozidlového parku autobusov mestskej
hromadnej dopravy. Približne 21 miliónov eur vyčlenili pre Bratislavu, Žilinu
a Košice. „Financie sú určené na nákup

autobusov mestskej hromadnej dopravy
vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry vrátane
elektrobusov a súvisiacich nabíjacích staníc,“
upresnil Marek Mitošinka, generálny
riaditeľ sekcie programov regionálneho
rozvoja Ministerstva pôdohospodárstva
a regionálneho rozvoja SR.
V najbližších týždňoch pribudnú aj
ďalšie, tzv. nízkoemisné vozidlá s dieselovým pohonom. Uplatnenie nájdu
aj v Košiciach a Žiline. Európa v rámci
tohto programu chce zlepšiť ovzdušie
a podporiť ekologickú dopravu vo väčších mestách.
Čo sa týka ekologickej dopravy, v Eu-

rópe sme stále dosť pozadu. Najväčšiu
flotilu elektrobusov majú v čínskom
meste Šen Čen. Podľa portálu autorevue.
cz má tamojší dopravný podnik k dispozícii 16-tisíc elektrobusov. Na druhej
strane – ide o jedno z najväčších miest
v Číne, má viac ako 8 miliónov obyvateľov a rozsiahlu sieť metra. V každom
prípade, elektrobusy nahradili autobusy
so spaľovacími motormi.
Vedenie mesta Šen Čen si to ale zrátalo
dobre. Každý rok ušetria 345-tisíc ton
paliva, nehovoriac o emisiách, ktoré by
autobusy so spaľovacím motorom vypúšťali do vzduchu.
-mfFoto: Dopravný podnik mesta Bratislava
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Rekonštrukcia
Kaštieľa Jablonica

Vydajte sa autobusom na
jednodňovú lyžovačku
na rakúsky Stuhleck

K

eďže lyžiarska sezóna je v plnom prúde, je zrejmé, že lyžiarske
strediská navštevuje mnoho ľudí najmä počas víkendu. Na
skok od nášho hlavného mesta sa nachádza najväčšie lyžiarske
stredisko vo východnom Rakúsku – Stuhleck, ktoré ponúka vynikajúce
podmienky na lyžovanie a bežkovanie. Na svoje si prídu aj náročnejší lyžiari. Jednou z možností, ako sa tam dopraviť a užiť si nerušenú
lyžovačku, je preprava autobusom. „Priamo z Bratislavy, z autobusovej
stanice Nivy odchádza autobus Slovak Lines Express, ktorý vás dopraví až do
lyžiarskeho strediska,“ vyjadrila sa pre west Eva Vozárová, hovorkyňa
Slovak Lines, a. s. „Autobusy premávajú každú sobotu, nedeľu, ba dokonca
počas sviatočných dní či prázdnin. Odchod autobusovou dopravou je zabezpečený na siedmu hodinu. Celková dĺžka cesty je približne dve hodiny,“ doplnila
Vozárová. Táto zaujímavá služba funguje už ôsmu sezónu a je o ňu
vysoký záujem. Nepopierateľnou výhodou autobusovej dopravy na
lyžovačku je, že po náročnom športovom dni nie ste nútení odjazdiť
ešte niekoľko desiatok kilometrov, ale môžete si pohodlne oddýchnuť.
V Stuhlecku sa nachádza až 24 kilometrov zjazdoviek a 8 kilometrov
bežeckej trate s klasickou stopou, sánkarská dráha, požičovňa lyží
a ostatná vybavenosť. Autobus do Bratislavy odchádza o 16.30 hod.  -red-
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V Jablonici sa nachádza národná kultúrna pamiatka, ktorá je,
žiaľ, už niekoľko rokov opustená a pomaly chátra. Novej nádeje sa
kaštieľ dočkal minulého roku v januári, kedy občianske združenie
Útulný domov začalo s jeho rekonštrukciou. Na prácach sa podieľajú členovia občianskeho združenia, ale aj dobrovoľníci z celého
Slovenska. Vďaka ich usilovnej práci je dnes kaštieľ, najmä jeho
nádvorie, prístupný aj pre verejnosť. Hlavným cieľom občianskeho
združenia je vykonať nevyhnutné opravy na to, aby kaštieľ naďalej
nechátral. Občianske združenie Útulný domov privíta každú
pomoc, či už v podobe finančnej, alebo v podobe dobrovoľníckej
práce. V tomto kaštieli sa koná aj Historický festival, kde je pripravený zaujímavý program pre malých aj veľkých. Pozrieť si môžete
ukážky remesiel, ale aj šermiarstva.

Senica je opäť bližšie
k výstavbe obchvatu

Vďaka stretnutiu predsedu Trnavského samosprávneho kraja
Jozefa Viskupiča a ministra dopravy Árpáda Érseka je zrejmé, že
Senica sa posunula o čosi bližšie k realizácii cestného obchvatu.
Prioritou pri projekte obchvatu, ktorý má viesť zo Záhoria okolo
Senice cez Bielu Horu smerom na Suchú nad Parnou pri Trnave,
by mal byť šesťkilometrový úsek pri Senici, ktorý by mal pomôcť
odkloniť nákladnú dopravu z centra mesta. Okrem samotného
obchvatu sa riešili aj ďalšie dôležité témy týkajúce sa dopravy, ako
napríklad rozšírenie diaľnice D1 v úseku od Blatného po Trnavu,
či riešenie dopravnej situácie v Hlohovci.

Zdroj: Myzahorie.sme.sk

Minuloročné masívne
útoky ransomweru

Z analýzy bezpečnostnej spoločnosti ESET vyplynulo, že minulý
rok bol rokom ransomweru. Aj bežní užívatelia mohli čeliť masívnym útokom škodlivých kódov, tzv. ransomweru, ktoré atakovali
počítač alebo mobilné zariadenia s operačným systémom Android.
Cieľom kódov je zablokovať zariadenie a následne od užívateľa
žiadať výkupné. Operačný systém Android čelí trom kategóriám
tohto škodlivého kódu, a to lock-screen ransomwaru, PIN lockerom a crypto ransomwaru.
V prvom prípade sa zariadenie zablokuje vyskakovacím oknom,
ktoré celou svojou veľkosťou prekrýva obrazovku mobilu alebo
tabletu. PIN lockery zneužívajú na zablokovanie zariadenia samotný ochranný mechanizmus operačného systému – vstupný PIN
alebo heslo, ktoré samovoľne zmenia. Crypto ransomware sa zas
postará o zašifrovanie obsahu infikovaného zariadenia. Na všetky
tri sa hodí definícia trójskeho koňa. Šíri sa tak, že sa vydáva za legitímnu aplikáciu. Na zvýšenie šancí, že si obeť stiahne do mobilu
škodlivý kód, útočníci ransomware „zabaľujú“ ako obľúbené hry
Zdroj: TASR
alebo pornografické aplikácie.

Nové kultúrne a kreatívne
centrum v Bratislave –
Nová Cvernovka

Pod názvom Nová Cvernovka spúšťa svoju kultúrnu a kreatívnu činnosť nové centrum v Bratislave. Sídlo tohto centra
sa nachádza v budove bývalej Strednej priemyselnej školy
chemickej. V novej päťposchodovej budove sa nachádza vyše
40 ateliérov a dielní. Organizácia má tento rok opäť pripravený zaujímavý program pre širokú verejnosť, takže je sa na čo
tešiť. 
Zdroj: TASR
Ilustračné foto biketower.cz

Slovenský unikát
pre cyklistov v Trnave

O tom, že Trnava je priam cyklistickým rajom, nemusí
pochybovať nikto z nás. Množstvo najrôznejších cyklotrás, ich
neustála obnova a budovanie nových úsekov hovoria za všetko.
Na bicykli sa môžete prevetrať nielen po meste, ale aj mimo
neho. Avšak odvrátenou stránkou tohto krásneho športu sú
časté krádeže bicyklov na rôznych nestrážených priestranstvách.
Tieto problémy sú v každom väčšom meste, avšak Trnava sa
s týmto fenoménom rozhodla skoncovať – ako prvé mesto na
Slovensku bude mať automatický parkovací dom pre bicykle.
Mesto získalo na realizáciu tohto projektu nenávratný finančný
príspevok vo výške 505 319 eur. Na projekte bude mať finančnú
spoluúčasť aj mesto, a to vo výške 26 000 eur. Parkovací dom
by sa mal nachádzať medzi železničnou a autobusovou stanicou.
Tento dom predstavuje 11,5 metrov vysokú cyklovežu zo skla
a železa, do ktorej sa zmestí až 118 bicyklov. S výstavbou by sa
Zdroj: TASR
malo začať na jeseň tohto roku. 

Delíte sa o svoje prístupové
heslá s partnerom?

V posledných dňoch bol opäť realizovaný zaujímavý
prieskum, ktorý bol zameraný na to, či partneri medzi sebou
zdieľajú prístupové heslá do online účtov a digitálnych zariadení. Podľa prieskumu až 70 % párov tieto heslá medzi sebou
zdieľa. Štvrtina respondentov uviedla, že je to pre nich bežné.
Na otázku, či by partneri mali mať aj svoj súkromný priestor, sa
8 z 10 opýtaných vyjadrilo, že si myslia, že áno, ich partner by
mal mať svoj osobný priestor v online aj offline svete. Zaujímavé je tiež zistenie, že až 26 % opýtaných má v zariadení svojho
partnera uložené súbory intímneho charakteru. Najčastejšie ide
o textové správy, fotografie, či dokonca videá.

Zdroj: TASR

Poznáte výhody
finančných produktov?
Väčšina Slovákov nie!

S finančnými inštitúciami má skúsenosť väčšina Slovákov.
Samozrejmosťou sú platobné karty, sporenia, úvery i poistenia.
Ale nie každý z nás pozná aj ich výhody. Podľa najnovšieho
prieskumu jednej finančnej spoločnosti až 60 % ľudí vôbec alebo
iba veľmi málo pozná výhody jednotlivých finančných produktov. Zarážajúce je hlavne zistenie, že väčšina ľudí sa nezaujíma
o to, akú pridanú hodnotu má pre nich daný produkt, ale o to,
koľko ich tento produkt bude stáť. Pri rozhodovaní zohrávajú
dôležitú úlohu aj fakty ako osobná skúsenosť s daným poskytovateľom finančných služieb či stabilita a dôvera poskytovateľa.
Z realizovaného prieskumu bolo tiež zistené, že takmer 20 %
ľudí nepozná vôbec bežné výhody, ako sú napr. vedenie účtu
zdarma, zvýhodnený úrok, bezplatné poistenie či rôzne iné
zľavy. Ďalších viac ako 40 % opýtaných ich pozná iba čiastočne
a iba 5 % skúmanej vzorky tieto výhody pozná veľmi dobre.
Medzi najčastejšie využívané výhody patrí vedenie účtu zdarma,
zvýhodnený úrok a benefit v podobe vrátenia peňazí z nákupu
späť.

Zdroj: TASR

Nezabudnite sa chrániť
počas smogovej situácie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva opäť varuje občanov nášho územia pred nepríjemnými situáciami. Tentoraz ide
o smogové situácie, kedy by sme sa mali vyhnúť športovaniu
a fajčeniu. Obmedziť by sme mali tiež vetranie v interiéroch
a skrátiť svoj pobyt v exteriéri. Nevhodné sú tiež aktivity, ktoré
zhoršujú kvalitu vzduchu. Môže ísť napr. o lepenie, prášenie či
spaľovanie.

Zdroj: TASR
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Tisícročná včela 
je v Pezinku 

B

rtníci sú včelári starajúci
sa o roje a kolónie včiel
v lese. Teda nie tak, ako
to vidíme najčastejšie, že
pobehujú okolo úľov. Aj
o tom je výstava Tisícročná
včela v Malokarpatskom
múzeu v Pezinku, ktorá potrvá do konca
marca. Predstavuje bližšie toto remeslo.
Áno, ide o remeslo a v podstate aj o veľké
umenie, pretože vytvoriť podmienky pre
včely v lese a získať med – to je skutočný kumšt, s ktorým sa dnes stretnete už
veľmi, veľmi zriedkavo.
„Brtníctvo fungovalo v nezmenenej forme
tisíce rokov, ale zhruba pred 150 rokmi sa
významne zmenilo," vysvetľuje dlhoročný
včelár Peter Kočalka z Bratislavy. „Včelári
totiž postupne vynašli rámik. Umožňuje
vytáčať med z plástov, a pritom sa včelie dielo
neničí. Pred vynálezom rámika bolo včelárenie pre včely extrémne stresujúce, pretože
včelár pri získaní medu viac, či menej ničil
ich stavbu. Od tejto zmeny sa vo včelárstve
prakticky nič významné nezmenilo, čo je dosť
šokujúce zistenie v dnešnej dobe plnej zmien.
Včelárenie potrebovalo, aby dozrel čas a tiež
aby vedci pochopili biológiu a život včiel.“
Na pezinskej výstave Tisícročná včela
môžete med ochutnať, cítiť jeho vôňu,
vidieť rôzne nástroje na stáčanie medu.
Rovnako typy úľov, plásty, ku ktorým sa
len tak pri živých včelách nedostanete.
A je tam aj jeden vypchatý medveď. Ktovie, či práve ten, čo tam tak nemo stojí
a zíza do blba, nevykradol aj zopár úľov,
ako to vidíme v rozprávkach a filmoch.
Medvede však už zrejme nie sú tí
najväčší nepriatelia včiel. „Prvým a hlav-
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ným problémom je klieštik včelí. Je to parazit,
ktorého si včelári priniesli z Ázie a v dnešnej
dobe je rozšírený prakticky po celej planéte,"
rozhovoril sa Peter Kočalka o novodobých nepriateľoch včiel. „Klieštik dokáže
včelstvo za jednu až dve sezóny zahubiť a včelári sa s ním učia žiť. Bohužiaľ, aj v tejto oblasti ľudská pohodlnosť vyhráva nad zdravým
rozumom. Na ničenie klieštika sa používajú
stále silnejšie a silnejšie chemikálie – a klieštik sa len smeje a vytvára si rezistenciu.“
A vôbec to nie je jediný problém
včelárov. Ten ďalší by vám možno ani
nenapadol – zle sa znášajú s poľnohospodárstvom, pretože pri pestovaní plodín
sa používa veľa chémie. To zabíja nielen
včely, ale aj ostatné menšie živočíchy. Na
obrovských poliach tak vznikajú plochy
bez života. Jedného dňa už deti pomaly
nebudú vidieť živého motýľa...
No a ďalším údelom včelárov, ktorý znášajú o niečo ľahšie, pretože je to
hobby, je ťažká práca. Trpí pohybový
aparát aj svalstvo. Rátajme – ak má človek
na starosti 10 včelstiev, tak počas roka
zdvihne náklad s hmotnosťou približne 21
ton. Včelár teda oddychuje najmä v zime.

„Ale aj to nie tak, že ľahne a leží," bráni
sa Peter Kočalka. „Jeho hlavnou úlohou je
zabezpečiť neustálu kontrolu toho, čo sa vo
včelstve deje. Kontroluje, či sa nechcú vyrojiť,
či majú dostatok potravy, či majú dostatok
priestoru, kedy treba vytočiť med a stará sa
o ich zdravie. Každá jedna aktivita súvisí
s veľkým fyzickým nasadením a bystrou mysľou. Vo včelárstve všetko so všetkým súvisí
a, navyše, včielky sú živé tvory a niekedy si
robia, čo chcú."
No a čo-to sme sa dozvedeli aj o kvalite
medu. Treba si nájsť súkromníka. To je
určite spoľahlivejšie, ako kupovať med
v obchodoch. Aj keď je o čosi drahší. Kvalita medu súvisí hlavne s etikou človeka,
ktorý med vyrába a predáva. Včielky vždy
vyrobia med kvalitný, to len my, ľudia,
sa niekedy snažíme na úkor nízkej ceny
falšovať a primiešavať do medu to, čo tam
nepatrí. Ale správny lokálny včelár, ktorého poznáte, vám toto určite nespraví.
Nájdite si svojho lokálneho včelára, majte
s ním dobrý vzťah a nebudete ľutovať.
Viac informácií na:
www.zachranvcely.sk

-mfFoto: pixabay.com
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Inšpiratívne príbehy v našom kraji
Prinášame vám zaujímavé osudy ľudí, ktorých činy dokážu
viac, než len nadchnúť na prvé počutie – podnecujú
k zmene. Nie niekde vo svete, ale u nás, v našom regióne.
Preto vám prinášame správu o „západoslovenskej
sedmičke“ nominovaných na ocenenie Roma Spirit
2017, z ktorých jeden svoje skóre „premenil“ na laureáta
ocenenia v kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ. Bez
ohľadu na to, či sa nakoniec soška so srdcom a krídlami
v rukách nominovaného ocitla, alebo nie – každého možno
považovať za nasledovania hodný príklad. Lebo každý
je svedectvom úprimnej snahy rešpektovať, porozumieť
a zmeniť náš svet, aspoň trochu.

Oceňovanie tolerancie,
rovnakých príležitostí a talentu

R

oma Spirit si kladie za cieľ pred
zrakom verejnosti vyzdvihnúť
fungujúce aktivity a snahy, ktoré
vedú k zlepšeniu postavenia
Rómov na Slovensku, k zvyšovaniu kvality
ich života, k porozumeniu medzi Rómami
a Nerómami. Prináša vlnu pozitívnych
správ, kde rezonujú úspešní a talentovaní
Rómovia. Búraním stereotypov v tom, ako
vnímame rómsku menšinu, bojuje proti
rasizmu a vychováva k tolerancii. V roku
2017 bola soška Roma Spirit odovzdaná už
po deviaty raz. Vyhlasovateľmi ocenenia
bola Asociácia pre kultúru, vzdelávanie
a komunikáciu (ACEC), Rozhlas a televízia
Slovenska a Úrad splnomocnenca vlády
SR pre rómske komunity. Záštitu nad
podujatím prevzal prezident SR Andrej
Kiska. Do 15. septembra 2017 bolo z radov
širokej verejnosti prijatých 118 nominácií
z celého Slovenska v siedmych kategóriách:
Mimovládna organizácia, Obec a mesto,
Spoločnosť a zamestnávateľ, Médiá, Kultúra, Osobnosť a Čin roka. Prípravný výbor
Roma Spirit 2017 vybral 21 postupujú-
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cich nominácií, akýsi „predvýber“ – po tri
v každej kategórii. A práve z nich nakoniec
medzinárodná Odborná porota, po zvážení
výnimočnosti a dosahu aktivity na svoje
okolie, vybrala laureáta v každej kategórii.
Tí si ocenenie prevzali 26. novembra na
slávnostnom galavečere v bratislavskom
Divadle Aréna.
Medzi nominovanými z celého Slovenska boli aj mnohí inšpiratívni Rómovia
– uznávaný ORL lekár z Nemšovej, mladý
podnikateľ, ktorý si v Banskej Bystrici otvoril štýlové holičstvo, konštruktér mechatronických prístrojov a výskumný pracovník
z Trenčína, uznávaný aj za hranicami
Slovenska, skalický hráč hokejbalu, ktorý sa
napriek diabetes mellitus 1. stupňa a rasistickým pokrikom na zápasoch nevzdal, športuje a jeho tím to dotiahol až na titul Majstra
SR v hokejbale... Medzi postupujúcimi
nominovanými boli aj ľudia, ktorí žijú možno aj vo vašej blízkosti, tam, kde vychádza
aj náš časopis west. Hrdo vám prinášame
aspoň ich krátke profily a skláňame klobúk
na znak úcty za ich malé veľké činy.

Zuzana Kovačič Hanzelová
(Bratislava) –
nominácia v kategórii Médiá
Hoci novinárka RTVS Zuzana Kovačič Hanzelová vo svojej práci prichádza
do styku s politickými špičkami, už 6
rokov sa neštíti venovať aj problematike sociálne znevýhodnených a minoritných komunít vrátane Rómov.
V spravodajstve, na internete aj na
sociálnych sieťach upozorňuje divákov
aj na nepopulárne témy – na chudobu,
segregáciu detí na školách, či zdravotnú
starostlivosť v najchudobnejších rómskych osadách. V snahe prezentovať ich
objektívne a v širšom kontexte neostáva
pri spracovaní tém na povrchu, snaží
sa pravdivo informovať a vysvetľovať
to, čo mnohí zobrazujú len v skratke.
Na argumentáciu nevyužíva emócie, ale
overené fakty v duchu fair-play novinárskej etiky.

Stredisko odbornej prípravy Operačného
strediska záchrannej zdravotnej služby SR
(Bratislava) – laureát kategórie Spoločnosť
a zamestnávateľ
Vzdelávacie aktivity Strediska odbornej prípravy Operačného
strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
spájajú svet Rómov žijúcich v segregovaných komunitách so
systémom neodkladnej zdravotnej starostlivosti (tiesňovou linkou 155). Od roku 2008 stredisko realizuje vzdelávacie podujatia
týkajúce sa prvej pomoci a vyškolilo v rámci projektu Zdravé
komunity viac ako 300 asistentov osvety zdravia a ich koordinátorov. Tí, hoci nemajú zdravotnícke vzdelanie, dokážu zachraňovať ľudské životy a pozitívne ovplyvňovať prežívanie a následnú dobrú kvalitu života osôb po život a zdravie ohrozujúcej
udalosti. Pomáhajú obyvateľom v takmer 250 lokalitách, najmä
v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji. Stredisku
sa tak podarilo vytvoriť dobre fungujúcu sieť komunikátorov,
ktorí pomáhajú zachraňovať ľudské životy.

Kovotvar (Kúty) – nominácia v kategórii
Spoločnosť a zamestnávateľ
V Kútoch už takmer 60 rokov pôsobí firma Kovotvar, ktorá
distribuuje svoje kovové výrobky pre dom, domácnosť a záhradu
aj do takých krajín ako Amerika, Austrália, Japonsko. Dokonca ich vo svojej predajni v Buckinghamskom paláci predáva aj
princ Charles a tržby z nich putujú na charitatívne účely. Riaditeľka firmy Marcela Tokošová dáva šancu pracovať vo firme bez
predsudkov všetkým. Zapája do pracovného procesu rómskych
pracovníkov, ktorí dnes tvoria v podniku asi pätinu všetkých
zamestnancov. Pracujú na rôznych pozíciách, prevažne ako
operátori liniek a obsluha strojov, ale aj ako vodič VZV vozíka,
kvalitárka, či vedúci pracovník. Zamestnať čo najviac rómskych
otcov a mám znamená ponúknuť im šancu na pravidelný príjem, prevziať zodpovednosť za svoj život, získať úctu a rešpekt
od kolegov a nadriadených. Stály príjem s pravidelným termínom výplaty umožňuje marginalizovaným Rómom z okolia mať
prostriedky na základné životné náklady.

Tibor Huszár (Pezinok) – nominácia In memoriam v kategórii Kultúra
Celosvetovo známeho Slováka, fotografa Tibora Huszára bližšie predstavovať našim čitateľom, veríme, netreba. Život Rómov a jeho fotografovanie bola jeho srdcová záležitosť,
ktorej sa venoval viac ako 40 rokov. Na fotkách zachytával autentickosť rómskeho etnika,
preslávil sa výstavami čierno-bielych fotografií, nadčasových portrétov a knihami fotografií. Jeho vzťah k Rómom a chápanie ich rešpektovania dobre vystihuje jeho citát: „Človek
nemôže niekam prísť ako na safari a strieľať ľudí fotoaparátom od pása. Cítili by sa ponížení
a urazení. Musia cítiť, že vysielate na jednej vlnovej dĺžke. Fotografovanie je druhotné, prvotná
je komunikácia. Keď som fotil Cigánov ešte za socializmu, veľakrát som u nich býval, pomáhal
im vypisovať rôzne žiadosti na súd... Ale nikdy som ich dôveru nezneužil. Keď som fotil portréty
vajdov, prišla za mnou štátna bezpečnosť, aby som im dal negatívy aj fotografie. Nedal som im
ani jedinú.”
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Roman Cuprik (Bratislava) – nominácia
v kategórii Médiá
Redaktor a novinár Roman Cuprik prináša správy o témach
trápiacich rómsku komunitu od roku 2012. Články z terénu,
priamo z osád, aj hlbšie analytické príspevky, kedy pracuje s číslami a ekonomickými ukazovateľmi a búra ekonomické mýty
o Rómoch, majú snahu informovať spoločnosť o skutočnom stave veci. Ak politici hovoria o vysokej nezamestnanosti Rómov,
prichádza s príbehmi tých, ktorí pracovať chcú a sú úspešní. Ak
sa píše o násilí vo vlakoch, skúma štatistiky železníc. Poukazuje
na diskriminačné ponuky práce na pracovných portáloch. Jeho
analytické články o rómskej tematike publikované v anglicky
písanom Slovak Spectator majú dosah aj na zahraničnú diplomatickú komunitu pôsobiacu na Slovensku.

Snímka z dokumentárnej
eseje Diera v hlave

Jozef Banyák (Bratislava) – nominácia
v kategórii Kultúra
Režisér rómskeho pôvodu Jozef Banyák za 36 rokov tvorivej
práce pripravil scenáristicky a režijne desiatky hraných a dokumentárnych filmov a TV programov. Viac ako 12 rokov pôsobil
ako režisér v Slovenskej televízii. Od roku 1993 je režisérom
na voľnej nohe a pravidelne spolupracuje aj na hollywoodskych
filmoch nakrúcaných na Slovensku. Známe sú jeho rozprávky
inšpirované rómskymi povesťami (O krásnej strige, O Zorali
a dvoch bratoch, Zlatý hlas), možno ste vo verejnoprávnej televízii
vzhliadli aj jeho dokumentárne filmy (Krok za krokom, Pieseň nad
vetrom, Z Bratislavy do Bronxu a Z Bratislavy do Rudňan a ďalej),
kde premosťuje rómsku kultúru s nerómskou a pomáha spoznávať odlišnosti a búravať predsudky v spoločnosti. Patrí medzi
hŕstku televíznych tvorcov, ktorí sa celoživotne venujú rómskej
komunite.

Príbehy všetkých 
postupujúcich 
nominácií z celého 
Slovenska a profily
laureátov ocenenia 
Roma Spirit 2017
nájdete na www.
romaspirit.
sk. Otvorte 
oči a srdcia,
rozhliadnite sa 
okolo seba – už 
viete, koho budete 
nominovať
na ocenenie 
Roma Spirit 2018?

Robert Kirchhoff (Bratislava) –
nominácia v kategórii Čin roka
Robert Kirchhoff natočil časozbernú dokumentárnu esej Diera v hlave, ktorá mapuje tému rómskeho
holokaustu cez protagonistov s priamou skúsenosťou
s historickými udalosťami, ich príbuzných, novinárov
a aktivistov. Prináša príbehy Rómov a Sinti, ktorí ako
malé deti prežili holokaust. Spoločne s nimi navštívil
miesta masových hrobov, ktoré dodnes nedostali pietnu
úctu (dnes na ich mieste napríklad stojí chov ošípaných
či zberné suroviny). Okrem Slovenska a Čiech točil aj
v Poľsku, Nemecku, Chorvátsku, Srbsku a Francúzsku.
V spleti príbehov a miest si režisér kladie otázku, koľko
pravdivých detailov z minulosti zaručuje detská pamäť,
naznačuje problém relativizácie historických faktov
a potrebu jasne ich definovať. Film je tak smutnou správou o utláčaní tých najutláčanejších a zároveň sondou
do komplexnosti ľudskej pamäte a skúsenosti. Minulý
rok žal film jedno ocenenie za druhým na prestížnych
filmových festivaloch.

16 www.frisko.media

Stanislava Murínová
Foto: ACEC
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Hlohovec otvorí
obnovený zámok

Zámok Hlohovec
(pôvodne hrad) sa
nad Hlohovcom týči
už od 11. storočia.

Parková 1005, 924 01 Galanta

Ochutnajte naše vína
tu, medzi stenami
presiaknutými
dejinami!
DEGUSTÁCIA VÍN
AKCIE
NARODENINOVÉ OSLAVY
SVADOBNÉ FOTENIE

V decembri počas návštevy Hlohovca si prišiel
postup rekonštrukčných prác na hlohovskom
zámku pozrieť aj prezident SR Andrej Kiska.

Hlohovský zámok po viac ako 70 rokoch
otvoria pre návštevníkov. V obnovenej časti
zámku nájdu miesto expozície Vlastivedného
múzea a ďalšie aktivity mesta Hlohovec. Na
prvom nadzemnom podlaží budú galerijné
priestory, ktoré bude striedavo využívať
mesto a múzeum v Hlohovci. Rovnako tu bude
informačné centrum s prezentáciou histórie
rekonštrukcie zámku a malým bistrom.
V obnovenej pivnici chcú zriadiť Hlohovský
salón vína.
18 www.frisko.media

N

a zámok sa vrátia predmety,
ktoré z neho pochádzajú.
Mesto Hlohovec sa v tejto súvislosti usiluje aj o navrátenie
barokového zrkadla s erdődyovským erbom, ktoré je
teraz v Zelenom salóniku v Grasalkovičovom
paláci v Bratislave.
Na druhé nadzemné podlažie sa mestu Hlohovec zatiaľ nepodarilo získať financovanie,
preto bude návštevníkom sprístupnené prostredníctvom virtuálnej prehliadky. Hlohovskí
programátori pod vedením Ivana Zelenaya
vytvorili aplikáciu tzv. rozšírenej reality, s pomocou ktorej si návštevníci môžu pozrieť,
ako tieto priestory vyzerali v minulosti, keď
zámok obývali práve Erdődyovci.
„Verím, že sa zámok už na jeseň tohto roka
stane skutočným ťahákom kultúry, histórie

Na druhom, zatiaľ nezrekonštruovanom podlaží budú môcť návštevníci absolvovať virtuálnu prehliadku priestorov prostredníctvom tzv. rozšírenej
reality, ktorá im sprostredkuje detaily
pôvodného vzhľadu týchto priestorov.
a cestovného ruchu, ktorý do areálu Zámockej
záhrady priláka nielen Hlohovčanov, ale tiež
návštevníkov zo širokého okolia. Vďaka za to
patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k jeho obnove – od dobrovoľníkov, ktorí
to celé začali, cez ministerstvo kultúry až po
hlohovských poslancov, ktorí schválili nemalé
finančné zdroje na dokončenie obnovy a sprístupnenie časti zámku pre verejnosť,“ povedal
pre west primátor Hlohovca Miroslav
Kollár.
Národná kultúrna pamiatka patrí mestu,
ktoré v roku 2015 vstúpilo do obnovy zámku. Nadviazalo tak na dva roky práce dobrovoľníkov z OZ Zámok Hlohovec – v roku
2013 začali s prvými prácami na vyčistení
pamiatky. Z nákladov vyše 3 milióny eur viac
ako 800-tisíc pokryje grant z programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR.

Dejiny hlohovského zámku, ktorý bol
pôvodne stredovekým hradom, siahajú
do 11. storočia. V roku 1275 kráľ Ladislav
IV. daroval hrad prvému feudálnemu
vlastníkovi z rodu Abovcov, následne sa tu
vystriedali ďalšie štyri významné šľachtické
rody – Ujlakyovci, Turzovci, Forgáčovci
a naposledy Erdődyovci, ktorí hrad prestavali na pohodlné panské sídlo a obývali ho
až do spomínaného roku 1945.
Po roku 1945 bola na zámku zriadená
najprv nemocnica pre sovietskych vojakov,
po nich tu sídlila posádka česko-slovenskej
armády, od roku 1951 až do 90. rokov boli
na hlohovskom zámku obývacie priestory
a učebne výchovného ústavu pre mládež.
V posledných dvoch desaťročiach zámok
chátral.

Otváracia doba:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nedeľa:

8.00 – 22.00
8.00 – 22.00
8.00 – 22.00
8.00 – 22.00
8.00 – 24.00
8.00 – 24.00
8.00 – 22.00

-mf- Foto: mesto Hlohovec

www.esterhazygalanta.sk
west 1/2018 19
WEST-20180014-01

0903 459 878

osobnosť regiónu

Nabijeme telefón
aj bez elektriny!

Práca na takomto projekte si vyžaduje
veľa investovaného času a aj peňazí. Nie
je vôbec isté, či sa projekt podarí a či prinesie aj zisk, čiže je veľmi ťažké povedať,
či sa dá na takýchto projektoch zbohatnúť... hoci na konci dňa to človek nerobí
preto, aby zbohatol. Ako povedal Walt
Disney, všetky naše sny sa môžu splniť,
ak máme snahu ich zrealizovať.
Keď spomínate Disneyho, obzrite
sa do detstva. Už ako malý chalan
ste niečo špekulovali technickým
smerom?
Ani nie. Motivovalo ma skôr to, že už
od 14 rokov som sa zaujímal o obnoviteľné zdroje energie a už pred cyklonabíjačkou som pracoval na ďalších dvoch
projektoch, ktoré sa týkali zelenej energie.

Najlepšie nápady nevznikajú 
prvoplánovo, ale spontánne.
Vyzerá to tak, že ani 
projekt cyklonabíjačky,
ktorý vznikol z debaty
počas obedovej prestávky,
nezapadne prachom, ba 
naopak. V čase, keď svet 
inklinuje k obnoviteľným 
zdrojom, automobilky
ponúkajú čoraz viac áut na 
elektrický pohon a mestá 
sa predháňajú v budovaní
nabíjacích staníc, nabíjačka 
na bicykel si iste nájde 
miesto v batohu. A nielen 
u turistov.

Adrián bol od malička technicky zameraný a zaujímali ho inovácie a technológie.
Čo môže mladý človek považovať
za doterajší najväčší úspech, keď je na
začiatku kariéry?
Za náš najväčší úspech zatiaľ považujeme získanie 3. miesta na celosvetovej súťaži I-SWEEEP a dohodnutie spolupráce
s externým partnerom pre vývoj určitých
komponentov do nabíjačky v Poľsku.
„Makáte“ teraz na niečom novom?
Momentálne sa zameriavame na
dokončenie finálneho produktu. Na jeho
úplné dokončenie nám však chýbajú financie na vývoj, čiže sa snažíme aj hľadať
investora pre náš projekt.

Miro Frindt
Foto: archív F. Tomáška

Z jednej zo súťaží,
na ktorej cyklonabíjačka uspela.

Viete si predstaviť, že na nabíjanie
telefónu nepotrebujete elektrickú
energiu? Stačí tá vaša a bicykel.
Zrodil sa prototyp cyklonabíjačky
a perspektívu má veľmi sľubnú.
Každý, pre koho je jazda na bicykli
v prírode pôžitkom, si určite na ňu
robí „zálusk“. Predstavujeme vám
autora myšlienky, ktorý ju doviedol
do zdarného konca – je ním mladý
študent Filip Tomáška. Spolu
s kamarátom Adrianom Pálešom
s týmto projektom Ridelo zvíťazili na
viacerých súťažiach.
20 www.frisko.media

Filip, čo vám to napadlo, prečo práve cyklonabíjačka?
Spolu s Adriánom Pálešom, spoluzakladateľom projektu
Ridelo, sme sa pripravovali na súťaž obnoviteľných zdrojov
energie ešte počas strednej školy. Ja so svojím projektom, on
so svojím. Pôvodná nabíjačka Ridelo – dynamo, ktoré bolo
upravené na nabíjanie telefónu, ale nebola tak technologicky
vyspelá a výkonná ako tá, ku ktorému sme sa dopracovali. Obaja sa radi bicyklujeme. Adrián jazdieval pretekársky
zjazdovú cyklistiku, ja som bol na pár pretekoch horskej
cyklistiky, ale tiež mám rád cestnú cyklistiku. Jeho nápad sa
mi zapáčil, na súťaži sme sa dali do reči a rozhodli sme sa na
projekte spoločne pokračovať.
Zdá sa, že ide o celkom praktickú vec aj pre ľudí,
ktorí využívajú bicykel zriedkavejšie. Prejavili firmy
záujem vyrábať takéto nabíjačky?
Áno, momentálne komunikujeme s dvoma firmami, ktoré
majú záujem s nami spolupracovať.
Dá sa na takomto projekte a nápade zbohatnúť, resp.
zarobiť si slušné peniaze?

Filip Tomáška so spoluzakladateľom
projektu, ktorému dali názov Ridelo.
west 1/2018 21

Veľký
malý muž
osobnosť regiónu

Tesne po
vyhlásení
výsledkov
vlaňajšej
súťaže
v Dubnici nad
Váhom –
1. miesto

22 www.frisko.media

Keď som prvýkrát stretol
Vlada, čudoval som sa, aký je
malý, má 167 centimetrov.
Sám si s humorom hovorí,
že je malý Vlado z Dlhých
dielov. Napriek tomu
je obrovský v športovej
terminológii a napokon aj
do objemu. Vladimír Pečeňa
z Bratislavy má 23 rokov,
je amatér, ktorému sa
počas dospievania zapáčila
kulturistika. Bez odborného
vzdelania a trénera sa začal
tomuto športu venovať
a dosiahol obdivuhodné
výsledky. Všetky trofeje zo
súťaží si váži, ale najviac
z dvoch vlaňajších podujatí
– 1. miesto z Veľkej ceny
Dubnice, pohárovej súťaže
juniorov v kulturistike, a 3.
miesto na World Junior &
Masters Championships
z Rumunska.

Vlado s otcom,
ktorý ho od
pubertálnych
rokov
v kariére
podporuje.

Vlado, ako si sa vlastne k cvičeniu
dostal? Čo ťa motivovalo, keď si prvýkrát zdvihol činku?
K cvičeniu s činkami som sa dostal ako
15-ročný chalan s veľmi chudou postavou. Môj cieľ bol vtedy veľmi jednoduchý
– pribrať pár kíl navyše. Zo začiatku to
bolo náročné a viac-menej bez výsledku.
Časom sa však toto moje hobby zmenilo
na životný štýl.

Telo Adonisa.
V ateliéri
Lukáša
Kimličku
štylizované
fotografovanie
a pózovanie

Radil si sa s nejakým trénerom,
alebo naopak, išlo to metódou pokus
– omyl? Teda samorast?
Som samorast, ale či je to nejaká výhoda,
to by som nepovedal. Možno by som bol
oveľa ďalej, keby som už od začiatku mal
trénera. Na druhej strane, dôkladne spoznáte svoje telo, čo na vás funguje a čo nie.
Učíte sa z vlastných chýb a neustále študujete všetko o nových systémoch cvičenia
či stravovania. Za pár rokov zistíte, že ste
sa o tomto životnom štýle naučili celkom
dosť, či už teoreticky, alebo prakticky, a ste
schopní tieto vedomosti odovzdávať ďalej.
Samozrejme, nekončí to tým, že všetko
viem a som spokojný. V tomto športe sa
treba neustále vzdelávať a učiť.

Pri kulturistike, ak chce človek robiť tento šport, je nesmierne dôležitá
strava. Odkiaľ si čerpal informácie
o tom, čo môžeš, čo nemôžeš jesť?
Ako začiatočník samozrejme z rôznych časopisov a internetu. Časom

Spomínal si, že k cvičeniu si začal
inklinovať ako 15-ročný, teda v čase,
keď chlapci v puberte majú spravidla
iné starosti alebo hobby ako pestovať
kult tela. Keby si chcel motivovať
súčasných dospievajúcich, tak čím?

Každý krok, čo som išiel urobiť
v príprave na súťaž v kulturistike,
som prebral s otcom a nakoniec sme 
došli k spoločnému rozhodnutiu 
o ďalších krokoch.
som začal veľa čítať literatúru s touto
problematikou a navštevoval som rôzne
kurzy. Vo svojich 18. rokoch som začal
so súťažnou kulturistikou a môj život sa
úplne odovzdal tomuto koníčku. Tiež
musím dodať, že som sa dosť radil so
svojím otcom. Každý krok, čo som išiel
urobiť v príprave na súťaž v kulturistike,
som prebral s otcom a nakoniec sme došli k spoločnému rozhodnutiu o ďalších
krokoch.

Každý by sa mal nejakým spôsobom
udržiavať v zdravej kondícii a to bez
pohybu nejde. Takže už len kvôli svojmu
vlastnému zdraviu je dobré nájsť si nejaký
ten svoj šport, ktorý budete vykonávať
ako hobby a časom možno aj na profesionálnej úrovni. Je veľa spôsobov, ako sa
namotivovať, ale najdôležitejšie je, aby to
človek sám chcel, mal pevnú vôľu a bol
vytrvalý.

Miroslav Frindt
Foto: L. Kimlička, archív V. Pečeňu
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Materská 
škola – ako 
vybrať tú 
správnu?
Na pracovnom pohovore bol už každý
– podľa čoho si vyberáte nového
zamestnávateľa? Pôsobí na vás
prostredie, ľudia, s ktorými počas
pohovoru prichádzate do styku?
Stalo sa vám, že ste si povedali: „Tu
by som chcel pracovať, tu to vyzerá
inšpiratívne!“ Alebo naopak, už ako
zamestnanec počas skúšobnej doby:
„Ja som tušil, že mi tu pôjdu po krku.“

P

rečo píšem o hľadaní nového zamestnávateľa, keď
sa v nadpise článku píše o škôlke? Po prvé: V práci
a v škôlke strávi malý a veľký človek počas pracovného týždňa každý deň približne rovnaký čas. Po druhé:
V práci aj v škôlke podávame výkon a vynakladáme snahu,
musíme spolupracovať s okolím, učiť sa nové zručnosti (malý
aj veľký – každý primerane svojim schopnostiam). Po tretie:
Niekedy je ponúk toľko, že si môžete vyberať z čerešničiek na
torte, inokedy ste radi, že nájdete aspoň tú jednu, a modlíte sa,
aby vás prijali aspoň tam.
Ako by ste sa cítili v práci, v ktorej by vás okolie sekírovalo,
kde by vás vnímali ako číslo, kde by ste sa cítili nevypočutí,
nemohli by ste naplno ukázať, čo vo vás je, a prestali by ste napredovať? Ostali by ste v takej práci do dnešného dňa?
Aj vaše dieťa má svoju prácu. Hrať sa nie je „len“. Hrať sa je
v tom veku všetko. Cez hru sa dieťa naučí dôležité veci o sebe,
o druhých, o svete. A záleží na tom, aká jeho „herňa“ je. Doteraz
sa hralo doma, nástupom do škôlky sa jeho „pracovňa“ presúva a rodičom by malo záležať na tom, aké toto miesto je. Bude
k nemu priateľské? Bude sa tam cítiť bezpečne? Bude mať dostatok podnetov na osobné napredovanie? Páčilo by sa v takejto
„práci“ vám, kebyže tam chodíte na 8-hodinové pracovné šichty

24 www.frisko.media

namiesto vášho dieťaťa?
Nastal čas, kedy možno aj vy stojíte pred otázkou, do ktorej
škôlky vašu ratolesť zapísať. Výber často nie je jednoduchý, lebo
neraz treba skĺbiť záujem dieťaťa so záujmom celej rodiny a jej
(časovými, finančnými) možnosťami. Dôležitá je aj vzdialenosť
škôlky od domova/práce či otváracie hodiny škôlky tak, aby ste
do nej stihli ráno dieťa zaniesť a mali možnosť vyzdvihnúť ho
bez toho, že by ste z roboty utekali predčasne.
Ako sa v množstve rôznych škôlok vyznať, podľa akých kritérií škôlku vyberať? Na prvom mieste sú referencie – opýtajte
sa ľudí, ktorým dôverujete a s ktorými zdieľate podobné názory
pri výchove detí a ich deti škôlku navštevujú: aké sú ich reálne
skúsenosti s danou škôlkou? Navštívte ju a porozprávajte sa
s pedagogickými pracovníkmi o tom, ako škôlka funguje. Veľa
sa pýtajte a ešte viac pozerajte navôkol. Všímajte si detaily, vnímajte atmosféru, ktorá v škôlke panuje.
„Pre mnohých rodičov je dôležitý individuálny prístup k dieťaťu,“
hovorí Gabriela Burianková, spoluzakladateľka bratislavskej
materskej školy Pramienok. „Okrem toho je dôležité, aby zariadenie
dôsledne dbalo aj na budovanie správnych návykov dieťaťa, týkajúcich sa stravovania, spánku, hygieny a poriadku. Škôlka by mala
rozvíjať aj charakter dieťaťa, pestovať v ňom múdrosť, obozretnosť, vy-

trvalosť, pokoru, statočnosť, lásku k sebe samému aj k druhým, zmysel
pre spravodlivosť. Práve v období do šiestich rokov sa totiž u dieťaťa
formujú základné charakterové vlastnosti a budujú správne návyky. Je ideálne, ak v tomto smere rodičia a škôlka spolupracujú, idú
v rovnakej línii,“ dodáva. Vítané je, ak škôlka poskytuje dieťaťu
možnosť zvyknúť si na nové prostredie počas tzv. adaptácie, keď
sa dieťa príde do škôlky na kratší čas pridať do hry a denného
harmonogramu, ideálne spočiatku v sprievode rodiča. „Za dôležité považujeme aj tútorské stretnutia s rodičmi počas roka, na ktorých
sa navzájom informujeme, ako dieťa napreduje, v čom vyniká, kde sú
jeho slabé stránky a ako mu vieme spoločnými silami pomôcť,“ hovorí
Burianková. Škôlka tak už nie je viac zariadením, kde rodič dieťa
odovzdá a príde si poň po práci, ale vstupuje do života celej rodiny ako jej prirodzená súčasť. Tento pocit umocňuje program
určený pre rodičov, kde na divadielkach, koncertoch a podobne
dieťa ukáže pred zrakom hrdých rodičov, čo sa v škôlke naučilo,
kto sú jeho noví priatelia spomedzi detí aj z radov dospelých –
pedagógov. Lebo alfou a omegou škôlky prospešnej pre dieťa je
láska, rešpekt, ochota načúvať tomu druhému a aktívny záujem
o to, čím dieťa žije.
Stanislava Murínová
Foto: pixabay.com
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INVESTUJTE DO BUDÚCNOSTI
VYUŽITE PRIAME LETECKÉ LINKY

Z LETISKA BRATISLAVA

+421 948 716 143
veerimmo@gmail.com

Pobeda Moskva-Vnukovo

MODERNÁ, ELEGANTNÁ A INOVATÍVNA ARCHITEKTÚRA

Georgian Airways Tbilisi
České aerolínie Praha, Košice
Air Cairo Hurghada, Marsa Alam
Wizz Air Kyjev, Skopje, Soﬁa, Tuzla, Varšava, Londýn-Luton
Ryanair Alghero, Atény, Barcelona-Girona, Birmingham, Bologna
Brusel-Charleroi, Burgas, Korfu, Dublin, Edinburgh, Leeds-Bradford
Londýn-Stansted, Madrid, Malaga, Malta, Manchester, Miláno-Bergamo
Niš, Palma de Mallorka, Pafos, Paríž-Beauvais, Rím-Ciampino
Solún/Thessaloniki

POSTAVÍME VÁM VÁŠ VYSNÍVANÝ DOMOV ZO SKLA, KAMEŇA A KOVU

18 MODERNÝCH RODINNÝCH DOMOV
NEMUSÍTE SI VYBERAŤ
MEDZI HÉVÍZ A KESZTHELYOM!
PRE PRVÝCH TROCH VLASTNÍKOV

Smartwings Burgas, Katania, Korfu, Heraklion, Lamezia Terme, Larnaka
Malaga, Olbia, Palma de Mallorka, Rodos, Zakyntos
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Letenky rezervujte na webových stránkach leteckých spoločností.

KDE:
KESZTHELY-KERTVÁROS

VYBAVENIE:
MODERNÝ VZHĽAD A KVALITNÉ MATERIÁLY,
2
ZASTAVANÁ PLOCHA 120 - 200 M , 2 PODLAŽIA,
KATEGÓRIA EKOLOGICKÝ DOM, TEPELNÉ ČERPADLO,
KUCHYNSKÁ LINKA SO SPOTREBIČMI
A FUNKCIE SMART HOME
V ZÁKLADNEJ CENE

ODOVZDANIE:
ZĽAVA Z CENY VONKAJŠÍ BAZÉN

WEST-20180002-01

eco garden village

flydubai Dubaj

JESEŇ 2018
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Zdravie

Jarná únava –

MUDr. Naďa Šoltýsová
je biolekárka. Vyštudovala klasickú medicínu
odbor všeobecné lekárstvo na lekárskej fakulte
v Bratislave. Vždy ju zaujímalo, ako čo najlepšie
využiť odborné znalosti z tzv. západnej medicíny
a spojiť ich s alternatívnou formou, ktorá by
ľuďom naozaj pomohla prísť na koreň ich
ťažkostí, zbaviť sa ich a najmä predchádzať
im. Po absolvovaní viacerých intenzívnych
meditačných kurzov, vzdelávaní v energetickej
medicíne a získavaní vedomostí z oblasti čínskej
medicíny objavila biorezonanciu a možnosti,
ktoré človeku poskytuje. Vďaka biorezonancii sa
napríklad zbavila svojej obmedzujúcej, 20 rokov
trvajúcej alergie na orechy.
www.biolekarka.sk

mýtus,
alebo 
fakt?

M

ožno to poznáte
z vlastnej skúsenosti
aj vy: ešte trochu
nesmelé jarné slniečko
šteklí svojimi lúčmi
malých aj veľkých, za
oknom začínajú pučať
stromy... proste paráda, zhmotnený optimizmus! Jeden by povedal, že po otravne dlhej
zime od radosti vyskočíme tej kráse v ústrety,
ale nie... my naďalej ležíme so zroneným výrazom, bez štipky energie, na smrť unavení.
Namiesto jari k vám zavítala jarná únava.

Žiadna diagnóza
Kto tento stav zažil, dal by ruku do ohňa
za to, že ide o chorobu. Prejavuje sa tak.
Ale! Keďže nejde o žiadnu poruchu orgánov
a jarná únava nie je klasifikovaná ako
lekárska diagnóza, nie je to teda choroba –
a zázračná pilulka na ňu neexistuje. To sa na
nás len „podpísala“ letargická jeseň a zima.
Jarná únava je totiž komplexný stav tela,
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kedy pociťujeme nepríjemné pocity, neraz aj
nervozitu, bolesť hlavy, stratu koncentrácie.
Je to akési „narušenie rovnováhy“ tela. Ako
vzniká? Žijeme v miernom podnebnom
pásme so striedaním štyroch ročných období. Prechod medzi nimi je pozvoľný, takže
telo má čas zvyknúť si na okolité zmeny
teploty, tlaku. Avšak málo slnečného svetla,
z ktorého by sa pre naše telo produkoval tak
dôležitý vitamín D či hormón serotonín,
minimum pohybu, mizerná minutáž pobytu na čerstvom vzduchu, mastná a ťažká
strava bez vitamínov – to je často ten šejk,
ktorý nám ležérne servíruje zima a pripravuje naše telo a myseľ na jarnú únavu.
Organizmus počas zimy pracuje akoby na
dlh – a jarná únava nám to spočíta. Nemali
by sme však rezignovať, chvíľková únava
totiž môže prerásť do chronickej, alebo sa
dlhodobou únavou môže symptomaticky
prejavovať aj vážnejšie ochorenie tela (od
anémie cez problémy so štítnou žľazou či
iné hormonálne a metabolické poruchy až

po rakovinu, ktorá je však zväčša sprevádzaná výrazným úbytkom na hmotnosti)
či ochorenia duše (depresie). Jarná únava
zvyčajne ustúpi do konca apríla; ak ste
chronicky unavení aj naďalej, mali by ste
vyhľadať pomoc odborníka.

Predbehnite ju!
Spomeňte si na jarnú únavu ešte na
sklonku zimy a tento rok sa s ňou rozhodnite „vykývať“. Ak telo nebude „vykoľajené“ z nerovnovážnej životosprávy, oveľa
ľahšie odolá jej útokom. Kľúčové sú: detox
organizmu, ľahká, vyvážená a na vitamíny
bohatá strava, veľa pohybu na čerstvom
vzduchu, dostatok spánku a dôsledné
dodržiavanie pitného režimu. Bonusom,
ktorý vám v boji s jarnou únavou pridá na
skóre, je otužovanie, posilnenie imunity aj
prostredníctvom saunovania, či minimálny
kontakt s ľuďmi, ktorí podľahli virózam.
Svoje telo už viac neoslabujte, naopak – čo
najviac sa ho snažte pevne postaviť na nohy.

Biorezonancia – cesta k zharmonizovaniu tela

O

jednej z možností, ako dostať telo opätovne do rovnovážneho
stavu, sme sa porozprávali s MUDr. Naďou Šoltýsovou. Reč
bude o tzv. biorezonancii a prístroji so záhadným názvom
Bicom Optima.
Ako sa na jar a zmeny s ňou súvisiace pozerá východná filozofia a alternatívna medicína?
V dnešnej dobe človek ignoruje prirodzenú potrebu pokojovej
fázy v zime. A preto sa zásoby energie a vitamínov rýchlejšie vyčerpávajú a na jar sa organizmus cíti unavený. Sme spojení s rytmom
prírody, preto by bolo najmúdrejšie pripraviť sa na zimu už na jeseň.
Detoxikovať telo a „spomaliť sa“. V zime sa striedmejšie stravovať

a dopriať si oddych. Na jar sa potom ľahšie naštartujeme a nebudeme
mať pocit, že z toľkého svetla a prebúdzajúcej sa energie prírody sme
zrazu unavení. Podľa čínskej medicíny je jarná únava bežný prejav
toho, že telo sa po zime nie je schopné adaptovať na zmenu ročného
obdobia. Zvýšená požiadavka na naše energetické zásoby, aby sme
zvládli predlžujúce sa dni, znamená, že naše telo musí pracovať viac
na obnovovaní, posilnení a regenerácii po zime. Jar je podľa čínskej
medicíny spojená s elementom drevo. To predstavuje rast, čas pre
nové nápady a začiatky. Drevo podľa čínskej medicíny riadi chrbticu,
kĺby, svaly, šľachy, žlčník a pečeň. Jeho farba je zelená. Nerovnováha v
dreve môže viesť k bolestiam hlavy, migrénam, tráviacim a menštruačným problémom, problémom s chrbticou, k slabej flexibilite alebo
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Zdravie
problémom s kĺbmi. Pečeň zodpovedá aj za plynulý tok energie qi,
a teda za zdravie a vitalitu. Odporúčam variť ľahšie jedlá, ktoré sú výživné a detoxikujú telo. Jedzte menej a častejšie. Zaraďte do jedálnička
veľa zeleného: listovú zeleninu, šaláty, bazalku, mätu – pomôžu detoxikovať pečeň, spolu s čajom z pestreca mariánskeho. Kávu nahraďte
zeleným čajom. Namiesto pospávania sa vyberte do prírody.

môže prejaviť najprv prostredníctvom viac, či menej jasných porúch
duševného stavu, poklesu výkonnosti, chronickej únavy a neskôr tiež
organickými zmenami a tomu zodpovedajúcimi príznakmi. Tie sa
objavujú najčastejšie tam, kde už nejaká slabina existuje (často podmienená dedičnosťou). Pomocou biorezonancie prístrojom Bicom
Optima je možné zistiť, aké záťaže môžu viesť k poruchám (baktérie,
vírusy, plesne, parazity, elektrosmog, materiály používané v zubnej
medicíne, alergény...). Po diagnostike záťaží je možné ich pomocou
prístroja Bicom Optima z tela odstrániť, aby sa telo opätovne dostalo
do rovnováhy a vedelo si poradiť s ďalšími škodlivými látkami v životnom prostredí, s ktorými dennodenne prichádzame do kontaktu.

S čím za vami prichádzajú vaši klienti?
Prichádzajú s rôznymi problémami. Veľmi účinne riešime rôzne
alergie, imunitu, odstraňovanie patogénov, ťažkých kovov či blokády
chrbtice. Biorezonancia je veľmi rýchla a účinná metóda na odvykanie
od fajčenia. Mnohí pociťujú únavu. Tá môže byť spôsobená aj poruchou v energii pečene, ale i sleziny
Ako vyzerá také biorezoa pľúc. Pomocou biorezonancie
nančné „sedenie“?
prichádzajúce
zariadenie BICOM
frekvenčné vzory
testujeme jednotlivé elementy
Začína rozhovorom a diagnosfrekvencie
a meridiány (energetické dráhy
tikou
pomocou Bicom Optima.
prenášané
v tele) a podľa toho zistíme, kde
Testujeme jednotlivé orgány,
pacientovi
sa nachádza nerovnováha, ktorú
orgánové sústavy, meridiány
následne vyrovnávame. Únavu
a záťaže, pričom pohodlne
môže spôsobovať aj nesprávne
ležíte na relaxačnom lôžku. Na
vstupná
elektróda
stravovanie. Po jedle by ste sa
každého klienta nazeráme ako
mali cítiť lepšie než pred ním,
na celok, nielen na jednotlivé ornie unavení. Ďalšou príčinou
gány. Nezabúdame ani na to, že
únavy môže byť nedostatok železa,
psychika a duševný stav obrovhorčíka, ale aj elektrosmog. Preto
skou mierou ovplyvňujú správne
vrelo odporúčam časté výlety do
fungovanie celého organizmu
prírody, kde nie je wifi a elektrické
a pevné zdravie. Preto sa pri temodulačná
vedenie. Doprajte si proste „offpodložka
rapiách venujeme odstraňovaniu
-linové“ chvíle!
energetických, duševných aj psychických blokád, relaxácii a odstraňovaniu psychického aj telesného
Ako by ste nám čo najzrozumiteľnejšie opísali biorezonanstresu. Používame pri tom aj Bachove kvetové esencie. Podporujeme
ciu?
energeticky oslabené orgány a odstraňujeme toxíny a rôzne formy
Je to diagnostická aj terapeutické metóda energeticko-regulatívzáťaží. Diagnostika a terapia trvajú asi 2 hodiny.
nej medicíny, patriaca do alternatívnej medicíny, ktorá rieši hlbšie
príčiny ochorení. Je bezbolestná, bez vedľajších účinkov. DetoxiMusí sa pacient pred biorezonanciou niečoho obávať, exiskuje a harmonizuje telo, ktoré si vďaka tomu obnovuje schopnosť
tujú pri nej nejaké obmedzenia?
samoliečenia. Používa sa už 30 rokov. Ja pracujem so špeciálnych
Metóda je neinvazívna, úplne bezbolestná a nemá vedľajšie účinky.
nemeckým biorezonančným prístrojom Bicom Optima, ktorý je
V deň diagnostiky, resp. terapie pomocou biorezonancie sa neodšpičkou medzi biorezonančnými prístrojmi. Pomáha telu zbavovať sa porúča piť káva ani alkohol, zato treba vypiť aspoň 2 litre neperlivej
záťaží. Princíp biorezonancie vychádza z poznatkov kvantovej fyziky
vody. Diagnostika a terapia pomocou prístroja Bicom Optima sa
a biofyziky. Podľa nej má každá bunka, častica, vírus, baktéria a pod.
nevykonáva u pacientok v prvom trimestri tehotenstva a v prípade
časticový, ale aj vlnový charakter. Je to teda energia vyžarujúca určité
implantovaného pacemakera („strojčeka na srdce“). Aj deti môžu
vlnenie, frekvencie. Bunky nášho tela vytvárajú jemné elektrické
absolvovať biorezonanciu.
impulzy (vlnenie), ktorými komunikujú s ostatnými bunkami.
Nepretržite vysielajú a zároveň odpovedajú na tieto impulzy, resp.
Odporúčate pacientom podľa potreby aj zmeny v jedálnom
signály. Tieto signály sú vo forme vibrácií (vlnenia, frekvencií),
lístku, pitie čajov, detox konkrétnych orgánov?
Po úvodnej diagnostike a základnej terapii odporúčam klientom abpričom vibrácia buniek u chorej osoby sa líši od zdravej. Vibrácie
solvovať následné terapie. Akýkoľvek problém, ktorý sa hromadil v tele
bunky, ktorá je zanesená záťažovými látkami (baktérie, toxíny, ťažké
dlhšiu dobu, potrebuje aj adekvátne dlhú dobu na jeho odstránenie. Dekovy a pod.), majú odlišnú štruktúru ako zdravé, správne fungujúce
bunky. V zdravom tele funguje výmena informácií bez prekážky. Tak tox je jednou z najdôležitejších súčastí terapie. Popri biorezonančnom
detoxe odporúčam piť vodu a rôzne čaje, ktoré podporujú očisťovanie
môže každá bunka, resp. každá časť tela, plniť svoju úlohu. Pokiaľ je
komunikácia medzi bunkami narušená, je tiež sťažená ich práca, čo sa tela, a tiež vylúčiť z jedálnička jedlá, ktoré daného človeka zaťažujú.
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Za rozhovor ďakuje Stanislava Murínová
Foto: Jozef Peniak, archív N. Šoltýsovej, bioresonanceperth.com.au

Detox na tanieri

Po mastných a ťažkých chodoch, ktoré sme si zvykli dopriať počas zimy,
padne vhod niečo ľahšie na tanieri. Ak ste sa z ideových dôvodov alebo
čisto z princípu zúčastnili 40-dňového predveľkonočného pôstu, ste o krok
vpred pred tými, čo sa počas februára a v marci nehodlali obmedzovať. Ak
tak však neurobili vtedy, odporúčame detox aspoň teraz. Do jarných dní
vykročia ľahším krokom!
Naštartujú metabolizmus,
očistia od škodlivín
S nástupom jari by ste mali zaradiť do jedálnička pestrú stravu vyskladanú z potravín, ktoré „odľahčia“ trávenie a pomôžu vám zbaviť sa toxínov. Na pitie si každý
deň doprajte zelený čaj – obsahuje veľa antioxidantov,
povzbudí lepšie ako káva a prečisťuje pečeň, rovnako
ako čaj z pestreca mariánskeho. O detox sa postará aj
voda s citrónovou šťavou. Z korenín siahajte po kurkume a škorici, neobíďte ani cesnak a zázvor – pridajte
si ich do jedla tak, ako to máte radi. Morčacie a kuracie
mäso v bio kvalite, ryby, vajíčka – to by nemalo chýbať
na vašom tanieri. Nezabudnite na heslo našich starých
materí: kvasená kapusta je zázrak – obsahuje ešte viac
probiotík ako mliečne výrobky. Z ovocia si vyberte
hlavne maliny a čučoriedky, môžu byť aj jablká. Doprajte si zeleninové hody – karfiol, zeler, kapusta, brokolica,
špenát, mrkva, karotka, červená paprika, cvikla, špargľa
či maslová tekvica – to všetko predstavuje pestrú paletu
možností na prípravu jedál v rámci jarného detoxu. Ak
si pri niektorej zelenine neviete predstaviť, že ju v celku
vložíte do úst, spomeňte si na zeleninové smoothies
– tie znesú naozaj čokoľvek, stačí správne kombinovať chute a napríklad chuť zeleru sa v záplave mrkvy
v smoothie stratí, jeho vitamíny však do tela dostanete.
Na detox sú skvelé aj klíčky, ideálne nakličované doma
v nakličovacej miske alebo pohári. Klíčky žeruchy očisťujú krv a červené krvinky, klíčky brokolice a červenej
kapusty využite pri detoxe pečene a tráviaceho traktu,
nakličujte aj semienka alfalfa či slnečnice pri detoxe tela
od mykotoxínov.
Z vymenovaného je viac ako jasné, že výhovorka „neviem, čo mám variť“ jednoducho neobstojí.
V spolupráci s vydavateľstvom FITnamotávka vám
prinášame tri recepty z kníh Zdravé rýchlovky a Nabitá
kuchárka, ktoré stoja za vyskúšanie!
west 1/2018 31

Pod pokrievkou

Recepty na tejto strane vám prináša Nabitá kuchárka

Špagety s pestom
z medvedieho
cesnaku a cuketou

Avokádová nátierka
s bielkovinovým chlebíkom
porcie

Autor receptu: Radoslav Cabúk
Príprava: 70 minút

Budete
potrebovať:
Nátierka:
2 vajíčka uvarené natvrdo
1 avokádo
1 jarná cibuľka
125 g bryndze
Chlebík: 100 g tvarohu
4 vajíčka
200 g ľanových semienok
štipka soli
½ ČL sódy bikarbóny

4

porcie

Ako na to:
Chlebík: Vyšľahajte bielka so štipkou soli do peny
a pridajte žĺtka. Potom pridajte ostatné suroviny.
Pečte v rúre 50 minút na 190 0C v silikónovej
forme alebo vo forme na srnčí chrbát. Nechajte
vychladnúť a môžete podávať, napríklad
s avokádovou nátierkou. Chlebík vydrží v chladničke
asi 5 dní.

Autor receptu: Martina Faberová
Príprava: 50 minút

menší karfiol
zväzok mrkvy
3 vajcia
korenie
soľ
100 g šunky
100 g nastrúhanej
mozzarelly
100 g rozmixovaných
ovsených vločiek
2 PL olivového oleja

Ideálny na prípravu nápojov
z čerstvého ovocia a kondičných nápojov
Miešacia nádoba môže byť vybratá
a použitá ako cestovná nádoba

Nátierka: Ošúpané avokádo a vajíčka nakrájajte
na kocky a vložte do misky. Pridajte bryndzu
a nakrájanú jarnú cibuľku. Všetko spolu popučte
a rozmiešajte. Podávajte na chlebíku.

Karfiolovo-mrkvové fašírky
Budete
potrebovať:

h
nýc
b
e
r
9 fa iantov
var

Ako na to:
Karfiol nakrájajte na drobné kúsky a dajte variť.
Očistite mrkvu a dajte ju variť v celku spolu
s karfiolom. Uvarený karfiol sceďte a nechajte
odkvapkať, uvarenú mrkvu nastrúhajte ku karfiolu.
Ak by ste mali väčšie kúsky, popučte ich na menšie
časti. K uvarenej zelenine pridajte zvyšné suroviny
a všetko spolu premiešajte. Vytvarujte fašírky a tie
uložte na plech vystlaný papierom na pečenie.
Pokvapkajte olivovým olejom a pečte v rúre 30
minúť na 200 0C.

Fľaše odolné proti nárazu sú vyrobené
z materiálu TRITAN, ktorý neobsahuje BPA

2

porcie

Autor receptu: Janka Chytráčková
Čas prípravy: 30 minút

Budete potrebovať:

Ako na to:

250 g špagiet
1 menšia cuketa
hrsť medvedieho cesnaku
3 PL oleja
1 PL parmezánu
hrsť orieškov (píniové alebo kešu)
korenie, soľ

Cestoviny uvarte podľa návodu
na použitie. Pripravte si čerstvé
pesto – medvedí cesnak umyte
a vložte do mixéra. Rozmixujte ho
na požadovanú konzistenciu spolu
s opečenými píniovými orieškami
alebo kešu, olivovým olejom,
parmezánom a soľou podľa chuti.
Cuketu spracujte škrabkou na plátky,
osoľte, okoreňte a pokvapkajte
olivovým olejom. Uvarené špagety
zmiešajte s pripraveným pestom
z medvedieho cesnaku. Servírujte
na tanieri a dozdobte pripravenou
cuketou.

Smoothie mixér
SBL 220x

Náš tip:

Začnite sa hýbať! Ak ste v zime leňošili, vyberte sa na dlhšie
prechádzky. Postupne zaraďte do svojho diára aj pravidelné cvičenie.
Tipy na rôzne cvičenia s praktickými videami a nápadmi na stravovanie
pred aj po cvičení, či pre zdravý životný štýl nájdete na www.cvicte.sk
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Stanislava Murínová
Foto: Zdravé rýchlovky, Nabitá kuchárka, Pixabay.com

www.sencor.sk
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VYCHUTNAJTE SI ZDRAVÉ
A CHUTNÉ SMOOTHIE!

Pod pokrievkou

Životný štýl

Jarný detox
pre telo i myseľ

Veľkonočné
vábenie

V jarnom šate

V

kuchyni sa rýchlo zvŕta – seká, šľahá,
mixuje. Krásny, hráškovo zelený
multifunkčný ručný mixér 3 v 1
Orava RM-251 AG so 450 W motorom vám
pomôže pri príprave krémových polievok,
nátierok, omáčok, šalátových dresingov,
domácej majonézy na zemiakový šalát,
kokteilov či pri šľahaní šľahačky na veľkonočnú tortu. Univerzálny sekací nôž mixéra
si ľahko poradí aj so sekaním
orechov, prípravou mletého
mäsa na fašírky aj s drvením
ľadu. Pri práci ergonomicky
sadne do ruky, pracuje precízne vďaka plynulej regulácii
výkonu, ľahko sa obsluhuje i
čistí. Súčasťou balenia je 0,6 l
nádoba na mixovanie a šľahanie. Pred Veľkou nocou aj
kedykoľvek počas roka naň
nedáte dopustiť! Kúpite za
25,90 €.

www.orava.eu
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Ako živý

Jarným rituálom mnohých z nás je detox. Telo čistíme
a zbavujeme škodlivín, ale napadlo vám niekedy, že aj
myseľ z času na čas detox nesmierne potrebuje?

www.tescoma.sk

P

rekvapte šibačov koláčom, aký neuvidia len tak v hociktorom dome!
Veľkonočný baranček je nielen symbol Veľkej noci, ale aj neuveriteľnou
dobrotou. Vďaka prepracovaným detailom formy na pečenie vyzerá ako
živý, takže by sa mohlo zdať, že upiecť ho vám dá poriadne zabrať. Opak je však
pravdou: na výbornú to zvládnete s pomocou keramickej formy baranček Delícia od značky Tescoma. Súčasťou balenia je aj recept, podľa
ktorého rýchlo a ľahko pripravíte cesto. To stačí vyliať do
barančekovej formy, v ktorej
sa v akomkoľvek type rúry
upečie do zlatista. Po upečení formu ľahko umyjete aj
v umývačke riadu. Predáva
Tescoma pred Veľkou nocou
v akciovej cene 17,70 €.

Najlepšia výslužka

Š

ibačov nehodno nechať odísť s prázdnymi rukami. Ak im túto Veľkú noc
pribalíte na cestu Veľ-koko-nočné vajíčka do vrecka od značky Mixit, budúci rok budú stáť pred vašimi dverami v radoch. Sú tak delikátne, že akýkoľvek marcipánový zajac či čokoládové kuriatko
majú čo robiť, aby ich prekonali. Mixiťácke vajíčka
sú totiž mandle v bielej čokoláde farbené prírodnými farbami – zelené sú s matcha čajom, ružové
s malinami, oranžové s pomarančom a fialové
s čiernymi ríbezľami. 400-gramový Malý tubus
s veľ-koko-nočnými vajíčkami
kúpite za 9 €, 85-gramové
Veľ-koko-nočné vajíčka do
vrecka môžu byť vaše za
3 €.

www.mixit.sk
Spracovala Stanislava Murínová
Foto: archív firiem

D

oprajte mysli očistu. Nájdite si čas
na seba, naučte sa byť viac pozitívni
a nachádzajte len to dobré v každej
situácii. Očistite sa od negatívnych
ľudí a vnemov a vneste do každého
dňa niečo príjemné. Možností, ako potešiť seba,
pomôcť, zmeniť niečo alebo ovplyvniť, je mnoho. Nás inšpiroval britský výrobca kozmetiky,
ktorý má mnoho úctyhodných nápadov na to,
ako zmeniť svoj život, život iných a aj život na
planéte Zem k lepšiemu. Začnite od seba a uvidíte, že váš život sa zásadne zmení, no najmä, že
zo seba budete mať lepší pocit.

Minimalizujte (svoj) odpad
Ak ste už počuli o zero waste lifestyle,
teda o životnom štýle bez odpadu, ale nikdy ste
sa ho neodhodlali vyskúšať, možno nastal čas.
Odporúčame ho! Uvidíte, že
život bez odpadu alebo
s minimálnym odpadom vás prekvapivo
nezaťaží, ale naopak,
detoxikačná
Aký vitamín obsahuje
?
oslobodí.
kúra BC Scalp Genesis

SÚŤAŽ

na otázku a môžete

Odpovedzte
Uprednostnite
metiky
získať cenný balík koz
čerstvosť
pf.
Schwarzko
6665 v tvare
Zásada čerstvosRiešenie zasielajte na
enie.
eri
ti kozmetiky je
WEST semnapíšt eš
S
SM
j
tne
spä
na
Ce
zaujímavá, najmä ak si
je 0,8 € s DPH.
uvedomíte, že čerstvosť,
napriek tomu, že by mala
byť, nie je súčasťou našich
každodenných životov. Priznajte sami sebe, ako
často pred čerstvými šťavami uprednostníte
džús, pred prírodnou a čerstvou kozmetikou tú
z drogérie... Doprajte si detox aj v tomto smere.
Nahé produkty od značky Lush. Šampóny
Okrem toho, že skutočne platí „ste to, čo jete“,
alebo sprchové gély nemusia vždy prichádzať
zistíte, že aj zmena napríklad kozmetiky je pre
v obale, no napriek tomu môžu byť vizuálne,
telo a váš kvalitný život, zásadná.
ale aj zložením lákavé.

S využitím nového sortimentu BC
Scalp Genesis spoločnosť Schwarzkopf Professional
vyvinula inovatívnu detoxikačnú
službu pre salóny,
ktorá umožňuje
kaderníkom popasovať sa
s nerovnováhou vlasovej pokožky a poskytovať tak klientom starostlivosť na najvyššej úrovni.
1    Po individuálnej konzultácii
služba Detox kombinuje
prípravok BC Scalp Genesis samozahrievaciu
prípravnú detoxikačnú
kúru s detoxikačnou
masážou, ktorá aktivuje
mikrocirkuláciu krvi a eliminuje nečistoty, tvorbu
mazu a znečistenie.
2   Po detoxikácii nasleduje vhodný čistiaci
šampón BC Scalp
Genesis so StemCodeTM
Komplexom a vitamínom B3, ktorý hĺbkovo
čistí mastnú pokožku
a vlasy, efektívne odstraňuje prebytočný maz a zvyšky
produktov, a tak zabezpečí rast
zdravých vlasov.
Detoxikačná služba krok po kroku:
www.youtube.com/schwarzkopfpro

Náš tip:

Autor: Alžbeta Molnárová
Foto: cz.lush.com
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Nachystajte pre šibačov fajné prekvapenia
s pomocníkmi, ktorí vám uľahčia prípravu
pokrmov na slávnostnú veľkonočnú tabuľu.
Sladkou bodkou veľkonočnej návštevy
môže byť výslužka v podobe čokoládových
symbolov jari – vajíčok.

Inovatívna služba
detoxikácie
pokožky u vášho
kaderníka

ŽIVOTNý ŠTýL

Šatníkové 
premeny –

S

Je čas vstúpiť do nového sveta
prémiovej vlasovej starostlivosti
Schwarzkopf Professional,
obohatenej o vzácne oleje,
s novou značkou Oil Ultime.

chwarzkopf Professional verí,
že skutočná krása je viac ako
len príjemný vzhľad; je to
kombinácia vonkajšieho vyžarovania a vnútornej harmónie. Použitím najvzácnejších ingrediencií – od
vysokoúčinných prírodných, čistých
olejov po povzbudzujúce aromatické
esenciálne oleje – Oil Ultime poskytuje
ľahký lesk a zároveň pomáha klientom
salónu uniknúť hektickým každodenným povinnostiam a nájsť vnútornú
rovnováhu počas zmyselných, rozmaznávacích ceremónií v salóne...
Nadobudnite rovnováhu a rozžiarte svoje
vlasy a myseľ s novým Oil Ultime!

Tajomstvá Oil Ultime
Oil Ultime s inovatívnou formulou
skrášľuje všetky typy vlasov bez zaťaženia,
kým esenciálne oleje umocnia aromatický
a rozmaznávajúci zážitok pre klienta. Oil
Ultime je založené na troch hlavných
pilieroch:

1.

west-20180010-01

100 % prírodné, čisté oleje pre jemnosť a okúzľujúci lesk:
Najvzácnejšie oleje – arganový, marulový, ružový a olej z opuncie mexickej
– sú prímesou v bezzáťažovej formule na
výživu všetkých typov vlasov. Viacúrovňový proces čistenia zabezpečuje, že sú
implementované len tie najdrahšie zložky
a živiny týchto drahých olejov, takže vlasy
sú jemné so žiarivým leskom.
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2.

Samorozpustné a samoodparujúce
oleje, ktoré nezaťažujú vlasy:
Oleje vyplnia vlasy a naplnia pórovité
časti štruktúry vlasov, zatiaľ čo nadbytočný olej sa okamžite vyparí alebo sa ľahko
opláchne, čím sa zabezpečí skutočne ľahká
formula.

2. Inšpirujte sa jarnými trendmi
Jar sa každoročne rovná záplave kvetov. Napriek tomu, že
pohľad na svet v rozpuku je po dlhej a chladnej zime príjemný,
trendov, ktoré sa túto jar oplatí poznať, je oveľa viac.

zo zimy do jari

Pastelové farby
Ružová, modrá, fialová alebo žltá. Všetky tieto farby sa už vo
vašom šatníku zaručene nachádzajú. Túto jar je však čas vyskúšať ich jemnejšie podoby a kombinovať ich navzájom.

Prvé lúče slnka nás už
tešia a to znamená jediné
– je čas vymeniť zimný
šatník za jarný. Poradíme
vám, ako na to v štyroch
jednoduchých krokoch.

Tmavý denim
Denim má toľko podôb, že tú svoju si nájde skutočne každý.
A možno tá, ktorá najviac pristane vám, je v móde túto jar. Podoba tmavého denimu si podmanila všetkých módnych nadšencov. Zároveň sa s týmto trendom vracia trend celodenimových
outfitov.

3.

Aromatické ošetrenie pre vnútornú harmóniu a krásu vyžarujúcu
zvnútra:
Aromaterapia bola praktikovaná rozličnými kultúrami
od dávnych čias. Tradične
aromaterapia pracuje
s prirodzene získavanými esenciálnymi olejmi
rozličných rastlín, ktoré
sú známe pre ich pozitívne účinky na psychické
a fyzické bytie.

roka, možno práve
preto pastelovým farbám a prehliadkovým
mólam vládne levanduľová. Ak neviete,
na ktorú pastelovú
farbu staviť, bledofialová je túto sezónu
stávkou na istotu.
Vero Moda

Retro bodka
Ak máte radi retro štýl, máme pre vás dobrú správu. Bodka sa
vracia do módy, a to naozaj vo veľkom. Nájdete ju na blúzkach,
šatách aj na sukniach.
3. Kľúčové kúsky a horúce novinky
Jarné oblečenie je pripravené a v hlavných jarných trendoch
máte prehľad. Je čas pozrieť sa na nadčasové kľúčové kúsky, ktoré nesmú chýbať v žiadnom šatníku. Majte na mysli univerzálny
pár riflí, bielu košeľu a basic tričká. K nim vám postačí vybrať si
štýlový trendy kúsok a vaše jarné outfity sú zachránené.  
4. Zachovajte si svoj štýl
Teraz ste pripravená kráčať jarou štýlovo. Vždy však pri tom
myslite na seba, na svoj štýl, postavu a osobnosť. Len ak sa
budete riadiť sama sebou, bude na vás móda tejto jari vyzerať
neodolateľne.

Oil Ultime aromatické ošetrenie, praktikované v kaderníckom salóne, je posilnené esenciálnymi olejmi, čím poskytuje
luxusný, rozmaznávajúci zážitok.

Náš
tip:
Fialová je farbou

Chi Chi London

Gant
Dorothy Perkins

Bohemian Tailors
Hailys

1. Vytrieďte šatník
Pozrite sa na svoj šatník z nadhľadu.
Kúsky, ktoré vás počas tuhej zimy hriali, je
čas odložiť. Bundy vymeňte za trench coaty,
pulóvre za štýlové kardigány. Vyberte jarné
kúsky, ale selektujte. Vyberajte len tie, ktoré
skutočne nosíte. Tie, ktoré ste nenosili
posledné sezóny, posuňte ďalej. Priznajte
sama sebe, že už nie je šanca, že ich niekedy
oblečiete. Nech je dôvod akýkoľvek.
Alžbeta Molnárová Foto: www.zoot.sk
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Životný štýl

Jar
P
v interiéri

rebúdzanie prírody je tak inšpiratívne! Nielen za
oknami, ale aj vo
svojich domácnostiach túžime mať
po dlhom zimnom
spánku svieže jarné, farebné
a voňavé dekorácie lahodiace oku.
Nastal čas odložiť do nadstavcov
a škatúľ ligotavé umelohmotné
ozdôbky, snehuliakov, škriatkov
na sánkach či vetvičky imela,
k slovu sa dostávajú živé kvety!
V spolupráci s bratislavským
Ateliérom Papaver, ktorých
kvetinové aranžmány nám svojou
ľahkosťou vždy dokážu vyraziť
dych, sme si pre vás pripravili
jednoduchý fotopostup na výrobu
kytice oznamujúcej radostnú
správu: Jar je tu!

Veľkonočná
kytica
Budete potrebovať:
sklenenú vázu s vodou, tenkú
priesvitnú pásku, nožnice, tenký
drôt, nožnice na drôt, vyfúknuté
vajíčka, tulipány (Tulipa), iskerníky (Ranunculus), eukalyptus
(Eukalyptus), limonky (Limonea),
veroniky (Veronika), eukalyptus
druh Populus, čemerice (Helleborus)
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Ako na to:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Na vázu s vodou nalepte mriežku z priesvitnej pásky.
Z tulipánov odstráňte listy, ponechajte len tie, ktoré sa
pevne držia pri stonke.
Prestrčte stonky tulipánov cez mriežku tak, aby boli
konce stoniek ponorené vo vode a súčasne aby boli
tulipány rozložené zhruba po všetkých stranách
kytice.
Odstráňte listy z oboch druhov eukalyptov približne
do výšky vázy a stonky prestrčte cez mriežku.
Limonku skráťte na potrebnú dĺžku (2x výška nádoby) a prestrčte cez mriežku až k vode.
Iskerníky skráťte na potrebnú dĺžku a vložte do vázy.
Veronika má z kytice trčať, takže jej stonka by mala
byť o niečo dlhšia.
S čemericou pracujte opatrne, pretože je jemná.
Zvyšným eukalyptom zakryte prípadné medzery, najmä tesne pri hrdle vázy. Toto miesto je veľmi dobre
vidieť, keď sedíte pri stole.
S nožnicami na drôt nastrihajte drôt na dĺžku približne 25 až 35 cm.
Cez dierku vyfúknutých vajíčok vsuňte skrátený drôt.
Túto veľkonočnú zapichovačku zapichnite do kytice.

Kyticu položte na centrálne miesto v obývačke či do vstupnej haly.
Tam vynikne jej krása a verte, že ani raz okolo nej neprejdete bez toho
slastne radostného a jarného „ááách“!
Postup a foto: Ateliér Papaver
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Životný štýl
Pociťujeme k nej silný rešpekt – možno aj
vďaka tomu pôsobia naše kvetinové diela
harmonicky, vľúdne a citlivo. Vyžarujú
energiu, ktorá poteší nielen oči, ale aj
dušu.
Pri aranžovaní využívate sezónne
prírodniny. Čo budete viazať do kytíc
v marci, apríli?
Pracujeme so širokým spektrom
rastlín, ktoré sa z týždňa na týždeň mení.
Chceme, aby si zákazník sám uvedomil,
aké je aktuálne ročné obdobie. Milujeme
tradičné rastliny, typické pre babičkovské
záhrady, lúky, vinice a lesy. Niektoré dovážame, iné nám pestujú tunajší pestova-

S láskou
ku
kvetinám
uvitý
Ateliér
Papaver
40 www.frisko.media

J

edného dňa som náhodou prechádzala po Blumentálskej
ulici. Už z diaľky ma zaujala časť chodníka, kde boli pred
výkladom s nápisom Ateliér Papaver vyložené kvetiny
v kvetináčoch, nežne uviazané kytičky, na dverách ozdobný
veniec. Fascinovane som pozerala na tú krehkú krásu, vo
vnútri som si pripadala ako uprostred rozkvitnutého lánu,
letnej lúky, ako Alenka v Ríši (kvetinových) divov. Žiadne
mašľami, stužkami a umelými ozdobami znásilňované kvetiny, nevkusne
umotané do kytice, ako mi to často v kvetinárstvach prekážalo. Naopak,
kvetinové aranžmány – malé umelecké dielka, ktorým aranžérka s citom
básnika a ľahkosťou toho, čo si popiskuje chytľavú melódiu, vdýchla dušu
a dokázala v nich zachytiť prchavú krásu kvetiny. Len tak, akoby náhodou,
ako keď do kytičky vkladáte vlčí mak (lat. Papaver rhoeas). V krátkosti
som pre vás vyspovedala Lenku Hlubinovú Vargovú, jednu z majiteliek
Ateliéru Papaver.
Čo pre vás znamená kvetina, ako na ňu nazeráte?
Pri pohľade na akúkoľvek bylinu, krík alebo strom vidím, koľko úsilia
ich stálo vyrásť do takej krásy. A zároveň tú zraniteľnosť, ak im nedám
správnu opateru. Príroda je tak prekvapujúco a inšpiratívne premenlivá,
že nás v ateliéri ani za 7 rokov existencie neprestala učiť a prekvapovať.

me e-shop, vďaka ktorému sa konečne
dostanú k našim výtvorom aj ľudia, ktorí
nemajú Bratislavu na skok.
Čo vy osobne považujete za úspech,
na čo ste hrdá?
Za najväčší úspech považujem, že sme
výrazne prispeli k tomu, že ľudia začínajú
vo floristike oceňovať prírodu vo svoje
kráse a čoraz menej ju dopĺňajú alebo
nahrádzajú umelými kvetmi. Teším sa
z každého zákazníka, ku ktorému sme
si našli cestu. Veľkú radosť mám z niekoľkoročnej spolupráce so Slovenskou
národnou galériou, pretože spojenie
kvetín a umenia mi dáva veľký zmysel.

Ateliér Papaver vznikol v roku 2010. Vo svojej 
tvorbe dáva prednosť autentickým, akoby
neuhladeným produktom s prirodzeným 
vzhľadom. Na každej kytici vidieť jeho 
jedinečný rukopis a citlivý prístup k rastlinám 
a prírodným materiálom. Ateliér Papaver 
nájdete v Bratislave na Blumentálskej ulici.
Jeho súčasťou je aj Kvetinová škola.
www.atelierpapaver.sk 
telia. Všetko záleží od sezóny, množstva
a druhov rastlín. Nasledujúce mesiace
budeme často pracovať s pivonkovými
tulipánmi, iskerníkmi alebo konárikmi
dulovca, so šťavnato zelenými konárikmi
čučoriedok alebo s vankúšmi lesného
machu.
Čo všetko u vás možno nájsť?
Okrem kamennej predajne s rezanými
kvetmi a donáškovej služby sa venujeme
aj svadobnej výzdobe a Kvetinovej škole.
Od začiatku existencie ateliéru robíme
aj záhradnú architektúru, kde k tvorbe
pristupujeme rovnako citlivo ako pri
aranžovaní. Od marca 2018 začneme
vydávať vlastný online magazín, kde sa
budeme venovať izbovým rastlinám,
floristike a záhradnej architektúre. Jeho
cieľom je čitateľom pomôcť, edukovať ich
a inšpirovať. A v tom istom čase otváraZa rozhovor ďakuje Stanislava Murínová, foto: Ateliér Papaver

A rovnako z toho, že sme pravidelnou
súčasťou viacerých firemných teambuildingov či Family Day. Hrdá som aj na
Kvetinovú školu – v roku 2013 sme začali
s týmto typom projektu ako prvý na
Slovensku. Chceme na kurzoch edukovať
ľudí o rastlinách, prírodných materiáloch
a o premenlivosti prírody a tak trochu ich
prinavrátiť k prírode – veľa z nás už totiž
zabudlo, aký je to mentálny relax hrabať
sa v zemine alebo viť veniec.
Ja ich kytice milujem – pre všetky
kamarátky, sestru, maminu, pani učiteľky
(aj pre seba za odmenu) ich kupujem pri
každej možnej príležitosti. A tento rok sa
chystám aj na ich Kvetinovú školu. Sledujte
aj vy ich profily na Facebooku a Instagrame, čoskoro vraj budú známe tohtoročné
termíny Kvetinovej školy – začínajú už
v marci.
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Vankúše a poťahové látky
Netrúfate si na veľké zmeny vo svojej
domácnosti, ale aj tak túžite po nejakej
obmene? Potom si spestrite obývaciu
izbu, spálňu či detskú izbu veselými,
farebnými vankúšmi. Poťahové látky nájdete v rôznych prevedeniach a nechať si
z nich ušiť obliečky na vankúše ide naozaj
ľahko – šikovná krajčírka sa nájde všade.
Ak sa vám jedného dňa prestanú páčiť,
jednoducho ich vymeníte za iné.

Závesy a záclony
A čo by ste povedali na to, keby ste
jar u vás doma privítali novými závesmi či záclonami? Veľké okná dotvorené
zaujímavými závesmi a jemnou záclonou
dokážu dodať ten správny šmrnc každej
izbe. Správne vybraté vzory a materiály
môžu dotvoriť celkový dojem z miestnosti a upútajú na prvý pohľad.

Koberce
Koberec na celú izbu dnes preferuje už
len málokto, ale taký malý šikovný koberec pod konferenčný stolík, tiahnuci sa
popred sedaciu súpravu si vieme predstaviť u seba doma asi všetci. Veľkú zmenu
v miestnosti môžete dosiahnuť napríklad
aj zmenou koberca. Máte radi kvetinové
vzory alebo geometrické tvary, či jednoduchý jednofarebný dizajn? Z praktického
hľadiska sú na údržbu vhodnejšie tie
koberce, ktoré majú hustý a nízky vlas.
Rýchlo ich vyčistíte aj povysávate, čo
ocenia najmä rodiny s malými deťmi.

Zahoďte obavy a nebojte sa farieb

Rozkvitnutý domov

Niekedy sa skutočne oplatí aj experimentovať, a preto sa nebojte ani rôznych farebných
výziev. Čas fádnosti a neutrálnych tónov je preč, tak si rozžiarte svoju domácnosť podľa
vlastných predstáv! Jar plnú farebných tónov aj u vás doma vám praje Martina.

Prichádza jar – čas pestrosti, farebnosti, vôní a krásnych slnečných dní. Táto
pestrosť a hravosť z prírody sa dá ľahko „preniesť“ aj do vášho domova. Ak si
ho chcete rozžiariť, prinášame vám pár tipov, ako to hravo zvládnete.
ného vzoru mali riadiť aj tým, z akého materiálu sú vyhotovené.

Umývateľné a farebne stále
Na pultoch predajní sú okrem papierových tapiet dostupné aj
vysokokvalitné vinylové a vliesové tapety s buničitým vláknom.
Vďaka tomuto materiálu majú oba druhy tapiet vysokú farebnú
stálosť a sú umývateľné, čiže ich v prípade znečistenia môžete
pretrieť navlhčenou utierkou. Čisté a so sviežimi, jasnými farbami vám vydržia dlhé roky zdobiť stenu obývacej izby či kuchyne
bez toho, že by pod náporom intenzívneho slnečného svetla
vybledli. Vyzerajú šik aj po rokoch a vďaka možnosti umývania
sú naozaj veľmi praktické.
Foto: Ikea, pixabay.com

Tapety
Je omylom myslieť si, že tapety už dávno vyšli z módy. Naopak, v rôznych prevedeniach zažívajú opäť svoj veľký boom.
Samozrejme, inak ako pred rokmi, kedy sme si automaticky
vytapetovali celý dom či byt. Dnes stačí použiť tapetu na jednu
stenu alebo jej časť, a tak vytvoriť zaujímavý centrálny prvok
miestnosti. V súčasnosti sú na trhu dostupné rôzne prevedenia
tapiet od retro sérií cez zaujímavé pestrofarebné vzory až po
najmodernejšie kúsky. Pri výbere tapiet by ste sa okrem samot-
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Martina Zvolanská

Pozor na lepenie!
Mnoho ľudí sa rozhodne nalepiť si tapetu svojpomocne. Tento
krok si však treba obzvlášť dobre premyslieť, najmä v prípade
tapety so vzorom, ktorý sa spája. Spájanie tapiet je totiž presne označené a dá sa to iba v jednom bode. Lepenie a presné
kombinovanie vzoru je náročné, preto je často vhodné zveriť
túto prácu do rúk odborníkov. Ak sa však predsa len rozhodnete
pre svojpomocné lepenie, nezabudnite, že podklad, na ktorý sa
tapeta nanáša, musí byť dokonale rovný.
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Krátke správy

Poradňa

Nové pozemky
na predaj
vo Svätom Jure

V

Modranke, mestskej časti
Trnavy, sa nedávno začalo
s výstavbou nových obytných domov. Nový projekt Štvorlístok ponúka záujemcom
jedno- až trojizbové byty s modernou
dispozíciou. Súčasťou každého bytu
je balkón, byty na prízemí sú s terasou alebo predzáhradkou. Investor

vybuduje štyri nízkopodlažné bytové
domy, v ktorých sa bude nachádzať
77 bytových jednotiek. Záujemcovia
o bývanie v Štvorlístku budú mať
k dispozícii aj parkovacie miesta
a kompletnú občiansku vybavenosť.
Ukončenie výstavby a následná kolaudácia je naplánovaná na december
2018.

Objednávam ročné adresné doručovanie časopisu friško.
Cena ročného adresného doručovania:

5

Meno a priezvisko

friško west

10 

Ulica a číslo domu

friško kisalföld

10 

PSČ

mesačník

mesačník v maďarskom jazyku

Mobil

Mesto
E-mail

Dátum

Podpis

Podmienky na predplatenie adresného doručenia upravujú Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné vydavateľstva Forexin ONE s.r.o. Potvrdzujem, že som
sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami na www. gowest.sk/sk/article/predplatne/obchodne podmienky/ oboznámil a súhlasím s nimi. Vyplnením tohto
objednávkového kupónu dávam súhlas vydavateľstvu Forexin ONE s.r.o. na spracovanie poskytnutých osobných údajov na poštovú či na telefonickú komunikáciu v
zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zároveň svojím podpisom potvrdzujem správnosť poskytnutých údajov.
Podpísanú objednávku zašlite na Redakcia friško, Hviezdoslavova 163, 925 45 Abrahám alebo pošlite e-mailom na objednavka@friskomedia.sk.
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Text a foto: Ing. Matej Berenčík, Top Consultant spoločnosti DELUVIS

Nové bytové domy
neďaleko Trnavy

Adresné doručovanie môžete predplatiť aj telefonicky na 0907 700 611.

Zdroj: TASR

V

najbližších mesiacoch sa bratislavská
mestská časť Nivy dočká výstavby
nových obytných domov. Developer
YIT Slovakia má v pláne vybudovať tri
polyfunkčné bytové domy a spoločnú podzemnú garáž. Realizovať výstavbu chce investor do
dvoch rokov od vydania stavebného povolenia.
Táto zóna sa nachádza v areáli Bratislavskej
cvernovej továrne. Podzemné garáže budú
ponúkať až 488 parkovacích miest. Malo by ísť
o 11-podlažné objekty, pričom 3 podlažia budú
podzemné a 8 nadzemných. V podzemných
podlažiach sa budú nachádzať parkovacie miesta
a pivničné kobky. V prvom nadzemnom podlaží sú plánované obchodné priestory a občianska
vybavenosť. Ostatné nadzemné podlažia budú
tvoriť byty.

a jeho okolie. V obci je úplná občianska
vybavenosť. Potešujúcou správou je, že
na pozemkoch sú vybudované inžinierske siete. Z danej lokality je vzdialenosť
do centra obce cca 1 km, do Pezinka
je to cca 6 kilometrov a do Bratislavy
približne 14 kilometrov.

Hľadáme do nášho
tímu človeka, ktorý má
obchodného ducha, má
pred sebou ciele, ktoré
chce dosiahnuť, a je preto
ochotný aj niečo spraviť
a tvrdo pracovať!

žiadatelia uplatniť daňový bonus až v roku 2019.
Spomínané nízke úrokové sadzby spôsobili zvýšený
záujem o úvery, a to nielen o hypotekárne. V druhom
rade stúplo percento tých nesplácaných. Vyššie percento nesplácaných úverov je v priamom kontraste
so súčasnou pozitívnou ekonomickou situáciou ako
najnižšia nezamestnanosť, nízke úrokové sadzby či
konkurenčný boj finančných domov. Dôsledkom je
sprísnenie podmienok, ktoré boli podľa NBS
doteraz neprimerane voľné. Zmeny sa preto
dotknú aj spotrebných úverov. Tie budú rovnako menej dostupné ako hypotekárne úvery.
V tomto prípade sa tiež bude prihliadať na
20 % rezervu. Ako si však v súčasnosti tvoriť
rezervu? Za najideálnejší spôsob považujem
dlhopisy alebo zero bondy. Ďalšou zmenou,
na ktorú sa treba pripraviť, je totiž rastúca inflácia.
Priemerný rast cien by mal v roku 2018 dosiahnuť
úroveň 1,8 %. To dosť citeľne môže ovplyvniť výšku
úspor na bežných termínovaných vkladoch, prípadne
na ostatných bankových produktoch. Preto odporúčam voliť výhodnejšie alternatívy.
Počítať treba tiež s ďalším možným rastom bankových poplatkov. Je dôležité uvedomiť si, že banky
sú podnikateľskými subjektmi. Najčastejšie poplatky
súvisia s nedisciplinovanosťou klientov pri výbere
z cudzích bankomatov, alebo za vklady na cudzí účet.

Čo Ti vieme ponúknuť?

– trvalý pracovný pomer
– neobmedzenú výšku výplaty –
limitom je len Tvoja schopnosť
predávať naše produkty
– podporu vo vzdelávaní, v riešení
osobných problémov
– flexibilný pracovný čas, ktorý si
určíš sám
– možnosť práce z domu vo vopred
dohodnutých termínoch
– členstvo v dynamicky rastúcom
vydavateľstve, ktoré vydáva
najväčší časopis na Slovensku

Čo očakávame od Teba?

– aby si mal ciele, ktoré chceš
dosiahnuť, a si pre to ochotný niečo
spraviť a tvrdo pracovať
– lojalitu, korektnosť a vytrvalosť
– komunikatívnosť
– vodičský preukaz triedy B
– znalosť základov práce s CMR
systémom
– znalosť nemeckého jazyka vítaná
Ak sme Ťa zaujali, pošli nám svoj
životopis s fotkou na adresu

info@friskomedia.sk

REVOLÚCIA V REŽIME OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PRICHÁDZA

Text a foto: JUDr. Jozef Palla, Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.

V

severno-západnej časti obce
Svätý Jur práve prebieha nový
developerský projekt, kde sa
pripravujú na predaj pozemky
určené na výstavbu rodinných domov.
Parcely sa nachádzajú neďaleko vinohradov, kde je krásny výhľad na mesto

v bratislavskej
mestskej časti Nivy

štvrťročník

Z

ískať hypotekárny úver na bývanie je čoraz
zložitejšie. Národná banka Slovenska totiž
pravidelne sprísňuje podmienky. Reguluje tak
nielen trh, ale snaží sa tiež zabrániť prasknutiu úverovej bubliny. Na rovnakú výšku úveru ako v roku 2017
budeme musieť od januára zarábať viac. A nielen to.
Zadlženosť obyvateľstva prudko rastie, a tak sa
musíme od nového roka pripraviť na viacero zmien.
Istým spôsobom za to môžu aj nízke úrokové
sadzby. V oblasti hypotekárnych úverov bude
musieť žiadateľ disponovať väčším objemom
vlastných finančných prostriedkov. Klientovi bude musieť po sčítaní splátok úverov
(aj v rámci žiadaného), životného minima za
všetky zainteresované osoby a vyživované deti
ešte ostať rezerva vo výške 20 %. Naďalej sa
bude zohľadňovať tiež dvojpercentný potenciálny rast
úrokových sadzieb. Veľkú zmenu podstúpia aj úvery
pre mladých. Kým po starom mali mladí po splnení
podmienok na úvere bonifikáciu z úrokovej sadzby vo
výške 3 % počas prvých piatich rokov, čo im v priemere ušetrilo až do 5 000 eur, po novom bude úspora
do maximálnej sumy 2 000 eur.
Mladí žiadatelia budú musieť čeliť aj vyššej byrokracii. Podpora pre mladých bude mať formu daňového
bonusu. Výška bonusu bude maximálne 50 % zo zaplatených úrokov s horným limitom 400 eur za jedno
zdaňovacie obdobie. V praxi si tak budú môcť mladí

N

ové pravidlá ochrany osobných údajov
sa budú uplatňovať od 25. mája 2018. Na
území Slovenskej republiky popri Všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov
(GDPR) bude platiť aj osobitný zákon zaoberajúci sa problematikou osobných údajov.
Cieľom nariadenia GDPR je dôslednejšie chrániť údaje občanov, ktoré môžu
byť jednoducho zneužité. GDPR stanovuje prísnejšie požiadavky na ochranu
osobných údajov, ktoré musia spĺňať subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje pre
inú ako osobnú a domácu spotrebu. Subjekty,
ktoré spracúvajú osobné údaje, sú najmä firmy,
organizácie, obce, školy alebo štátne inštitúcie.
Toto nariadenie GDPR stanovuje subjektom
nové povinnosti v oblasti práva, manažmentu,
nastavení a zabezpečení štruktúry informačných
technológií.

Každá osoba, ktorá relevantných spôsobom
nakladá s osobnými údajmi, je povinná nastaviť legitímne postupy pri spracovaní osobných údajov,
tieto postupy pravidelne kontrolovať a involvovať
do ochrany osobných údajov tzv. oprávnenú osobu. Za porušenie povinností pri ochrane
osobných údajov toto nariadenie ustanovuje pokuty až do výšky 20 miliónov eur.
Každá fyzická osoba má právo byť informovaná o tom, že sa spracúvajú jej osobné
údaje, právo na prenosnosť údajov, právo
na zabudnutie, právo na opravu, právo
prístupu, právo namietať automatické rozhodovanie a profilovanie. Zároveň sa fyzickým osobám
uľahčí prístup k osobným údajom, ktoré o nich
jednotlivé spoločnosti zhromažďujú.
V prípade akýchkoľvek otázok či podnetov nás
neváhajte kontaktovať, radi vám poskytneme
detailnejšie informácie.

Ak máš pocit, že táto ponuka nie je
pre Teba, pomôž nám tak, že o nej
povieš svojim známym - možno sa
v nej niekto z nich nájde a bude to
jeho práca snov!

((Photo by Andreas Klassen on Unsplash)

Výstavba
nových
obytných
domov

friško

Banky pripravili niekoľko novoročných prekvapení.
Príjemné nebudú
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http://aibo.sony.jp/en/

https://goo.gl/BE1CH3

Sony Aibo –
starý robopes
s novými trikmi

S

poločnosť Sony oživila svoj
zastaraný robopes Aibo koncom
minulého roka implementovaním
novej umelej inteligencie. A musíme priznať, že sa jej podarilo zostrojiť
odzbrojujúco roztomilé domáce zviera, aj
keď robotické.
Aibo rozumie príkazom v anglickom
jazyku, vrátane povelov rukami a príkazu
na sedenie. Má roztomilé LED oči a fotoaparát vo vnútri nosa, ktorý môže pôsobiť
aj ako webkamera na snímanie domova
v našej neprítomnosti. Aibo je ovládaný
štvorjadrovým procesorom, zabudovaným
LTE a wifi komunikačným modulom, ako
aj motormi a gyroskopmi na ovládanie 22
rôznych kĺbových častí tela robopsa. Okrem
toho má zabudované reproduktory na komunikáciu a štyri mikrofóny na zaznamenanie povelov. Musíme povedať, že citlivosť
mikrofónov je výborná a aj pri veľkom
hluku okolitého prostredia pes dokonale
porozumie pokynom.
Aibo je vybavený aj dotykovými senzormi citlivými na tlak, takže dokáže reagovať
na hladkanie či maznanie. Spoločnosť
Sony vybavila robopsa aj systémom učenia
sa, a tak je len na užívateľovi, čo všetko je
ochotný a schopný ho naučiť.
Hovorí sa, že psy sú najlepšími priateľmi človeka. Aibo však určite nebude tým
vaším, ak mu nedáte lásku a dostatočný čas
zo svojho života.
(em)
Zdroj a foto: aibo.sony.jp
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Neviete, kde je?
Prezvoňte si ju!

N

a prvý pohľad vyzerá ako obyčajná
pánska peňaženka,
ale omyl! DFY 
je mimoriadne kompaktná
skrýša na platobné karty,
peniaze a doklady s voliteľnou funkciou Bluetooth
Tracker a s vysokofrekvenčnou ochranou RFID
proti čoraz rozšírenejšiemu
odcudzeniu identity z pla-

tobných kariet. Ja vyrobená
z materiálu pevnejšieho ako
naozajstná koža – z umelej
kože s mikrovláknami. Do
peňaženky DFY ONE sa
vojde až 10 kariet, 15 zloženiek alebo leteniek, či iných
malých dokumentov. Za
priehradkou na odkladanie
hotovosti sú ešte ďalšie dve
oddelenia – jedno na odkladanie mincí, kariet, vizitiek,

druhé ukrýva inteligentnú
technológiu Bluetooth
Tracker. Ide o mimoriadne
tenkú, vodotesnú kartu Chipolo schopnú vydávať zvuk
s hlasitosťou až 95 dB, takže
ho začujete aj cez viacero
miestností. Batéria vydrží až
1 rok. Pomocou praktickej
aplikácie v mobile si peňaženku v prípade straty viete
aj prezvoniť. Čo však, ak
stratíte svoj mobil? Žiadny
problém – pomôže vám
peňaženka, ktorá dokáže zas
prezvoniť váš smartfón, a to
aj pri nastavení tichého zvonenia. Ak sa vám peňaženka
stratí, alebo vám ju odcudzia, cez aplikácie si skontrolujete, kde ste ju mali
naposledy pri sebe. Za 39 €
vám ju doručia v šiestich
farebných prevedeniach. Pri
okamžitej predobjednávke
výrobca sľubuje dodanie
o dva mesiace.

Svet
podľa vás

F

ITT360 je prvou
a jedinou kamerou
na svete so záberom
až 360°, umožňujúcou vypnúť a zapnúť záznam
aj na samotnom zariadení,
bez nutnosti pripojenia
k mobilnej aplikácii. Pôsobí
nenápadne a v každodenných situáciách ju na krku
nosíte bez toho, že by ste
vzbudzovali rozruch. Natočený záznam zdieľate v reálnom čase či na sociálnych
sieťach a vďaka integrovanému GPS ho viete lokalizovať
aj na reálnej mape. Kameru
v troch rôznych veľkostiach
si zavesíte krk a už točíte
videá v reálnom zobrazení

https://goo.gl/VdanB3
tak, ako svet vidíte vy. Tri
Teplo odvádza smerom
integrované full HD kamery od krku a je pohodlná na
umožňujú nasnímať až
nosenie. Dá sa použiť aj ako
90-minútový záznam, ktorý bluetooth slúchadlá na počúmobilná aplikácia upraví
vanie hudby či na prijímanie
do pozerateľnej podoby bez
hovorov. Za približne 320 €
zbytočného trasu. Záznam
si môžete predobjednať s až
si viete uložiť ako 360-stup44 % first moment zľavou
ňový videozáznam či
kompletnú zostavu (náhrfotografiu, alebo vo formáte delníková kamera FITT360,
samostatnej fotky či videa.
nabíjací kábel a ochranné
Batéria má výdrž 90 minút,
puzdro), poštovné je v cene.
kamera je vodotesná, odolná Na dodanie si však musíte
voči nárazu a teplovzdorná.
počkať až do októbra 2018.
Spracovala Stanislava Murínová, foto: archív firiem

Bavte sa s hudbou 
kdekoľvek!

S príchodom jari nás to láka do exteriéru – na prechádzky do prírody, na
piknik, do záhrady. Ani v týchto okamihoch sa však nemusíme vzdávať svojej
obľúbenej hudby, ak sa naším spoločníkom stane okrem partie kamarátov aj
šikovný bluetooth reproduktor. Prinášame vám tipy na dvoch „parťákov“ na
cesty za jarnými dobrodružstvami.

Bluetooth reproduktor Sencor SSS 1050 s IPX5

T

ento kompaktný vodoodolný
reproduktor vám umožní počúvať obľúbenú hudbu z telefónu
či tabletu pomocou bezdrôtovej
Bluetooth technológie s dosahom až 15
metrov. O silný a čistý zvuk sa postarajú
dva reproduktory s maximálnym výkonom 5 W. Konštrukcia reproduktora
je navrhnutá proti dažďu či striekajúcej
vode, takže sa už nemusíte báť počúvať
svoju obľúbenú hudbu ani v nepriaznivom počasí, či pri bazéne. Vďaka veľkej
dobíjacej batérií (1 500 mAh Li-ion)
ponúka reproduktor prehrávanie hudby
až 13 hodín, cez microUSB kábel ho

nabijete za maximálne 4 hodiny. Disponuje handsfree funkciou, je vybavený
1/4" závitom pre upevnenie na bicykel,
loď alebo kamkoľvek budete chcieť, váži
len 300 g a má kompaktné rozmery 98
x 90 x 50 mm. V príslušenstve nájdete

USB dobíjací kábel a 3,5 mm AUX kábel.
Môže byť váš za 19,90 €.

www.sencor.sk

Bluetooth reproduktor
Orava Crater-2

S
www.orava.eu
-red-, foto: archív firiem

vojich obľúbených songov sa už nemusíte vzdať ani na
miestach bez elektrickej siete. Máte hitparády napakované
v smartfóne, ale nechcete ich počúvať v mizernej kvalite cez
vstavané reproduktory na mobile? Spárujte ho cez bluetooth s prenosným reproduktorom Orava Crater-2 v šik dizajne
s praktickým popruhom na rameno. Jeho rozmery 28,5 x 14,2 x
14,2 cm sú ideálne vyladené s výkonom a výdržou – 25 W (RMS),
2 x 2,5 W + 2 x 10 W subwoofer vám naservíruje hudbu v takmer
štúdiovej kvalite, s náležitou hlasitosťou a v 8-hodinovom turné na
jedno nabitie cez miniUSB. Je vybavený technológiu eliminujúcou
skreslenie zvuku (menej než 1 %) a v čiernom a modrom farebnom
vyhotovení môže byť váš len za 99 €. Stane sa vaším verným celoročným parťákom na tréningoch, výletoch, stanovačkách, opekaní
s kamarátmi či na rodinných oslavách uprostred zelene.
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Zábava
Pre dospelých

Pre deti

J. K. Rowlingová:
Skvelý život
(Ikar)

N

Mahátma Gándhí:
Pravá láska je tá, v ktorej máme väčšiu radosť z... (tajnička).
francúzsky
učiteľ hudobný
národov skladateľ
(19081992)

Mike Goldsmith:
Vedecké objavy
za 30 sekúnd (Slovart)

o hej, poviete si, tá má skvelý život,
ako z rozprávky! Na nedostatok
renomé medzi malými aj veľkými sa
sťažovať nemôže a okrem svetskej slávy oplýva aj slušným majetkom – v roku 2004
ju prestížny časopis Forbes na základe výšky jej majetku zaradil ako
vôbec prvého spisovateľa medzi dolárových miliardárov. Svoju prvú
knihu o malom čarodejníckom učňovi však písala v malej edinburghskej kaviarni – ako nezamestnaná na podpore, čerstvo rozvedená
a s malou dcérkou, o ktorú sa starala. Jej kniha Skvelý život je vlastne
jej prejav absolventom na promócii na Harvardovej univerzite, kde
vysokoškolákom hovorí o dvoch veľkých témach, blízkych jej srdcu:
o výhodách neúspechu a dôležitosti fantázie. Mať odvahu zlyhať
je podľa nej pre skvelý život rovnako dôležité ako akékoľvek iné
meradlo úspechu; predstaviť si sám seba na mieste niekoho iného –
najmä niekoho menej šťastného, ako sme my – je zas jedinečná ľudská
vlastnosť, ktorú je potrebné za každú cenu odporovať. Jej rozprávanie
a provokatívne otázky o tom, čo to vlastne znamená žiť „skvelý život“,
sú rovnako aktuálne aj dnes, po deviatich rokoch od prejavu pre
absolventov Harvardu.

P

Pre deti

Podoba vody (od 15. 2.)

T

ak trochu iný príbeh o láske prináša po Valentínovi na plátna kín
známy mexický režisér Guillermo
del Toro. Film sa odohráva za
studenej vojny v utajovanom americkom
vládnom laboratóriu, kde upratuje nemá
a tak trochu sociálne izolovaná Elisa. Jej
život sa rázne zmení po tom, čo objaví
experiment s nálepkou „top secret“. Pod
drobnohľadom je tu tvor, ktorého domorodci v okolí Amazonky uctievali ako boha.
Žije vo vode, je inteligentný, vie sa dorozumievať, je schopný lásky, na človeka sa
však nepodobá. Hoci ide tak trochu o sci-fi,
budete si pri jeho sledovaní klásť reálne
otázky: Kto ma dokáže milovať takú/také-

48 www.frisko.media

Pomôcky:
An, Iet,
cesta, Messiean,
tak
po
angChonta(častica)
licky
menti,
Riaza

ho, ako naozaj som? Sú k láske potrebné
slová? Vyberte sa na krehký príbeh Elisy,
ktorá prvýkrát zažije naplno pocit, že miluje a je bezpodmienečne milovaná.

Spracovala Stanislava Murínová
Foto: archív vydavateľstiev, internet
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SUDOKU

Čo je cieľom hry?
V každom sudoku je vždy niekoľko políčok
už vyplnených. Cieľom hry je vyplniť
zostávajúce políčka číslami od 1 do 9.

4 2		 5 6 7 3
								2
		9

V

zraz, po
česky

1. časť
tajničky

dĺžková
miera

Ľahké

marci sa s deťmi vyberte na
Včielku Maju 2 (v kinách od 1.
3.), či na ešte februárové premiéry – Snehovú kráľovnú 3:
Tajomstvo ohňa a vody alebo na Pračloveka. Nič pre náročného diváka, čistá
zábava. Pomaly si už na to začínam
zvykať...

editor
(skr.)

úroková
zrážka z nemčiny

milovník
(zast.)

rirodzenou vlastnosťou detí je
zvedavosť a ochota spoznávať svet,
v ktorom žijú spolu s nami, rodičmi.
Času na spoločne strávené aktivity je
však čoraz menej, preto sa ho snažme využívať čo najefektívnejšie. Ak sa s nimi práve nehráme, čítajme si spolu
a učme sa o tom, čo formuje náš svet. Vydavateľstvo Slovart prináša
sériu zaujímavých kníh pre zvedavých, no zaneprázdnených – tzv.
30-sekundové encyklopédie. Po Ľudskom tele za 30 sekúnd, Zemi za 30
sekúnd, Mýtoch za 30 sekúnd či Egypte za 30 sekúnd teraz vychádzajú aj
Vedecké objavy za 30 sekúnd. Prehľadne zostavená knižka obsahuje 30
úžasných kapitol o tom, ako si vedci v priebehu histórie vysvetľovali
svet okolo nás, prečo sú objavy z minulosti dôležité aj dnes a na čo
všetko dokázal ľudský um prísť. Čo strana, to 30 sekúnd. Stručné,
zrozumiteľné a pekne ilustrované, navyše s trojminútovými výzvami
na vyskúšanie a overenie si získaných poznatkov. Atraktívne čítanie,
ktoré sa nezunuje a neotrávi, naopak, inšpiruje k ďalšiemu objavovaniu sveta.

Pre dospelých
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Application
Clusters

Aké sú pravidlá?
n Každé číslo sa môže vyskytovať v každom rade iba raz.
n Každé číslo sa môže vyskytovať v každom stĺpci iba raz.
n Každé číslo sa môže vyskytovať v každom bloku iba raz.
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MULTIFUNKČNÁ
VSTAVANÁ RÚRA
PHILCO POC 10 IF

PRIAMO
Z NAŠEJ KUCHYNE
COOP Jednota
Dunajská Streda

Pekáreň:

DUNAJSKÁ STREDA

Objednávky na tel. číslach:
Výroba LVS:

0915 493 672 0915 494 106

west_Layout 1 23/02/18 12:30 Page 1

01–31. 03. 2018

Golden ľadová 40%

DUNAJSKÁ STREDA

viac druhov, 0,5l,
JC: 10,980 €/l

Mlieko Kukkonia
ochutené

s kakaovou príchuťou 3,3%, 1l

3

west-20180011-01

9/kg9

1

Bravčové karé bez kosti,

voľné, vybrané PJ

COOP Jednota Dunajská Streda

Najlepšie domáce potraviny

29

5

49

Držiteľ prestížneho
medzinárodného ocenenia
Design IF awards

Multifunkčná pyrolytická vstavaná rúra POC10IF v maximálnom objeme 73 litrov
sa pýši veľkým displejom so senzorovým ovládaním Touch control v kombinácii
s otočnými gombíkmi. O zážitok počas pečenia sa postará funkcia Môj program,
ktorý umožňuje uloženie nastavení, ktoré používate najčastejšie.
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resp. do vypredania zásob

WEST-2018004-01

FRIŠKOFEST
27. - 28. júl 2018

V SOBOTU PRE DETI

PACI PAC

ABRAHÁM - LETISKO

KOLLÁROVCI

RICHARD MÜLLER
RAZZ

CHIKI LIKI TU-A

KISS
FOREVER BAND

Cimbal BROTHERS

PAPYLLON

FOUR FACES JOHN WOLFHOOKER
MEDIAL BANANA
UNI SONG

SANCHEZ AMSTERDAM
ENOLA GAY

počet
Limitovaný
aji!
v predpred
vstupeniek

ČASOPIS ZÁPADNÉHO SLOVENSKA

Predpredaj
vstupeniek:

