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Daniel Marshall, 37-ročný veterán v  od-
vetví luxusných cigár, je zároveň jedným 
z  popredných mien v  tomto segmente. 
Špecializovaný časopis Cigar Aficionado 
vyhodnotil jeden z  jeho humidorov ako 
číslo 1. Marshall je zároveň autorom pre-
stížnej Zlatej cigary z 24-karátového zlata. 
Jeho humidory a  cigary si vychutnávajú 
doma i  v  kancelárii mnohé hollywood-
ske celebrity, americkí prezidenti, vyso-
kopostavení politici, veľkí podnikatelia, 
módni návrhári a najnáročnejší milovníci 
cigár na celom svete. Marshall je tiež do-
dávateľom cigár a humidorov pre britskú 
kráľovskú rodinu. Od roku 1982 vyrába 
a navrhuje humidory pre prestížne domy 
s  luxusnými darčekmi Dunhill, Tiffany 
& Co., S.T. Dupont, Cartier, Hermes, Fred 
Joaillier, Harrod's, Bally of Switzerland či 
Garrard's of London. Humidory Daniela 
Marshalla majú svoju zbierku vystavenú 
v  Smithsonovskom múzeu. Jeden z  vy-
soko hodnotných zberateľských kúskov 
zo zbierky guvernéra Schwarzeneggera 
v roku 2016 prekonal rekordnú tržbu na 
Galavečeri nadácie Leonarda DiCapria 
v  St. Tropez. Tento mimoriadne zried-
kavý humidor sa umiestnil najvyššie 
v  rebríčku najdrahšie vydraženého mo-
derného humidoru s novou kolekciou ci-
gár značky DM, keď dosiahol 750 000 eur. 

V  septembri bol humidor DM vyrobený 
pre monackého princa Alberta II. s  ciga-
rami Daniel Marshall vydražený za 75 000 
eur v prospech našich svetových oceánov.

Príbeh Zlatej cigary Daniela Marshalla
Oficiálnu cigaru určenú na oslavy, Zlatú 
cigaru Daniel Marshall z  24-karátového 
zlata, ručne balí do čistého 24-karátového 
florentského zlata sám Daniel Marshall.
Táto vzácna cigara nadobudla kultový 
stav, keď sa objavila v  hollywoodskych 
filmoch, v  špičkových televíznych relá-
ciách, hudobných hip-hopových vide-
oklipoch, ako dar na promócie, svadby, 
narodeniny a upútala pozornosť tých naj-
náročnejších milovníkov cigár na celom 

Kto jeDaniel 
MARSHALL

Daniel Marshall (zľava) s Arnoldom Schwarzeneggerom (v strede)

Ak chcete nájsť Zlatú cigaru, napíšte na e-mailovú 
adresu info@danielmarshall.com.

Navštívte stránku Daniela Marshalla na adrese 
www.danielmarshall.com. Daniela Marshalla nájdete 
aj na Facebooku na adrese www.facebook.com/
danielmarshallhumidorsandcigars alebo sledujte 
Daniela Marshalla na Twitteri @DMCigarWorld či na 
Instagrame @DMCigars.

svete. Prezident Clinton si na nedávnej 
ceste do Londýna kúpil DM 24Kt Golden 
Torpedo v predajni Bulgari Cigar Lounge. 
Tieto špeciálne cigary sú ponúkané v nie-
ktorých najslávnejších a najuznávanejších 
luxusných obchodoch na svete od londýn-
skeho Harrods po japonský Isetan.
Chuťový profil cigary Daniel Marshall 
24kt Golden Cigar je bohatý a  hladký. 
Obaly, spojivá a  výplne každého Zlatého 

torpéda dozrievajú od zberu v roku 2006. 
Vďaka čistému zlatému listu je možné 
ochutnať plnú chuť archívneho tabaku, 
vďaka čomu vzniká sladká a bohatá chuť 
pri každom potiahnutí.

Zlatá cigara vytvára krásny zlatý popol. 
Tabak horí pri 600 stupňoch a 24-karátové 
čisté zlato má teplotu topenia 1200 stup-
ňov, takže zlato nezhorí, ani sa neroztaví, 
a tým zanecháva „zlatý okamih“.

Čo sa vám najviac páči na fajčení cigár?
Je to meditatívna záležitosť. Cigara je 
akýmsi mostom k  reflexii a  relaxácii. 
Mnoho významných osobností z  minu-
losti si našlo čas na cigaru, nie ako hriech, 
ale ako spôsob myslenia a  rozjímania. 
Vychutnávanie si cigár je neuveriteľným 
„ľadoborcom“ a  jedinečným spôsobom, 
ako sa socializovať. Otvára dvere k rozho-

vorom a priateľstvám. Keď premýšľam nad 
svojím životom v dospelosti, ako ma cigara 
sprevádzala po celom svete a pomohla mi 
nadviazať osobné priateľstvá s  ľuďmi zo 
všetkých oblastí života, od členov kráľov-
ských rodín, cez politikov, filmové hviezdy 
prvého rangu, obchodných magnátov, 
športovcov, popových a  hip-hopových 
umelcov, špičkových lekárov až po námor-
níkov, rozmýšľam, aký by bol môj život bez 

cigary. Cigary sú „moderným táborákom“, 
ktorý mi pripomína táborák, pri ktorom 
sedeli naši predkovia od doby kamennej. 
„Táborák“ s ohňom a stúpajúcimi oblakmi 
dymu im poskytoval ochranu a kolektív-
neho ducha. Toto hlboké ľudské prepo-
jenie je zakorenené v  našej DNA a  oheň 
a dym vyvoláva túto prastarú emóciu.

Prečo cigary, a nie cigarety?
Cigary sú z  hľadiska ich výroby umelec-
kou formou. Od pestovania po starostli-
vosť o ne navodzujú akési kúzlo, ktoré sa 
tiahne od vyklíčenia semena po cigarový 
dym, vďaka čomu je každá cigara jedineč-
ná. Ako vždy hovorím, „my nefajčíme... 
my vychutnávame“.

Je fajčenie cigár novým trendom 
sofistikovaných mladých mužov?
Rozhodne áno, a  na mojich cestách po 
celom svete som svedkom toho, že tento 
trend každým dňom rastie. Je pre mňa 

istou satisfakciou vidieť v našom uponá-
hľanom svete návrat k  pôvabu s  darom 
spomaliť a vychutnať si jedinečné chvíle.

Čo ich robí stále populárnejšími 
pre mladšiu generáciu?
Myslím, že muži odjakživa túžili po ciga-
rách a v súčasnosti už aj ženy túžia. Spomí-
nam si, ako som videl klasické fotografie 
Winstona Churchilla, Clinta Eastwooda, 

Arnolda Schwarzeneggera, Jacka Nicholso-
na či Georga Burnsa oblečených ako praví 
džentlmeni, pričom si vychutnávali cigary 
v  luxusnom prostredí a  pomyslel som si: 
„Jedného dňa chcem byť ako oni.“ Cigary sa 
v mnohých ohľadoch po celé desaťročia spá-
jajú s múdrosťou, mužskosťou a úspechom. 
Zobrazujú pozitívny pocit moci, sú symbo-
lom, že ste dosiahli niečo, čo za to stojí.
Naša cigara 24kt Golden Torpedo Cigar 
posúva túto symboliku na ďalšiu úroveň. 
Táto oslava cigary, ktorá nadobudla povesť 
„šampanského medzi cigarami“, vystupo-
vala vo filmoch a  v  hudobných videách, 
dokonca si ju kúpil bývalý americký prezi-
dent Clinton, ktorý miluje cigary, v ciga-
rovom salóne hotela Bulgari v  Londýne. 
Zlatá cigara zanecháva všetko zlata v ciga-
rovom popole, čím vzniká „zlatý popol“. 

Čo pre vás cigara predstavuje?
Domnievam sa, že väčšina milovníkov 
cigár má viac než 30 rokov. Mnoho mla-

Al Pacino a Daniel Marshall (2011) Daniel Marshall a Leonardo di Caprio
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dých mužov odmieta tráviť čas alebo 
peniaze učením sa vychutnávať cigary 
alebo u seba rozvíjať vycibrený vkus jed-
noducho preto, že si neuvedomujú výho-
dy a potešenie, ktoré možno získať z tejto 
starodávnej kratochvíle. Cigary sú skve-
lým spôsobom, ako sa dozvedieť o obcho-
de, iných kultúrach, poľnohospodárstve 
a etiketách. Som na krížovej výprave, aby 
som predstavil mladým mužom a ženám 
jednoduché pôžitky, ktoré pramenia z vy-
chutnávania si jemných cigár.
Nikdy nezabúdajte... My nefajčíme... My 
vychutnávame. 
Kiežby sme ju všetci „nechali svietiť“.

Kedy ste začali vyrábať cigary? Aký 
bol ten správny impulz na to?
Pred dvadsiatimi tromi rokmi vznikla 
prvá zbierka cigár Daniel Marshall vďa-
ka výrobcovi cigár 5. generácie z Domini-
kánskej republiky Manuelovi Quesadovi. 
Zrodili sa čierne, biele a červené zmesy.
Okrem toho, že som chcel mať cigaru, 
ktorú by som si rád vychutnal každý 
deň, chcel som splniť požiadavky na-
šich verných zákazníkov cigár značky 
Daniel Marshall, ktorí by povedali: 
Vyrábate najlepší humidor na svete, 
lebo ste posadnutý tým najlepším, čo 
by ste priniesli cigarám DM, aby sme 
si ich kupovali. V  tom istom roku som 

sa stretol s  hercom a  guvernérom Kali-
fornie Arnoldom Schwarzeneggerom, 
ktorý so mnou spolupracoval na obale 
každej cigary z jeho filmov, odkedy sme 
sa v roku 1996 stretli, aby sme vytvorili 
limitovanú edíciu humidorov s  temati-
kou jeho filmov, a ktoré by mohol dať do 
aukcie a  získať tak peniaze na charitu. 
Guvernér mi vtedy povedal, „Daniel, 
každý humidor, ktorý rozdám, by mal 
byť plný cigár!“ Ďalším dôvodom bolo 
teda priviesť cigaru DM na svet.

Fajčenie cigary je o jej chuti, nie 
o závislosti od nikotínu. S chuťou 
nemôžete podvádzať. Aké je 
tajomstvo chuti vašej cigarety?
Vždy sa strhnem, keď začujem spojenie 
„fajčiť cigary“. My predsa nefajčíme! My 
vychutnávame. Máte však pravdu, vy-
chutnávanie cigár nie je o  závislosti. Ak 
o nejakej závislosti z toho môžeme hovo-
riť, je to závislosť oddýchnuť si a vychut-
nať si vzácne okamihy.

Ak chcete získať reputáciu v tomto 
odbore, znamená to, že ste skutočne 
dobrým producentom aj predajcom. 
Aká bola vaša obchodná politika?
Ja a môj dlhodobý tím sa každý deň pýta-
me, ako môžeme vylepšiť humidor a  ci-
garu. Ako môžeme poskytnúť najlepšie 

skúsenosti zákazníkov. Toto myslenie nás 
vedie k  vytvoreniu najlepšieho humidoru 
a cigary, ako aj k prostrediu, ktoré sme do-
siahli tu v južnej Kalifornii, a o ktorom sa 
rada zmieňuje tlač aj naši zákazníci. Pred 
niekoľkými mesiacmi sme vytvorili klub 
Daniel Marshall Campfire Club DMCC, 
aby sme sa poďakovali našim váženým 
zákazníkom a  poskytli im skvelé vý-
hody a  príležitosti vrátane preferovanej 
dostupnosti VIP zlatých vstupeniek na náš 
večierok Celebrity Campfire Experiences, 
ktorý organizujeme po celom svete. Nasle-
dujúci „táborák“ sa bude konať 23. januára 
2020 v  prítomnosti váženého guvernéra 
Arnolda Schwarzeneggera v  Kitzbüheli 
v Rakúsku, takže ak by sa niektorý z vašich 
čitateľov chcel zúčastniť tohto exkluzívne-
ho večierku a dražby, ktorej výťažok popu-
tuje Rakúskemu svetovému samitu, ktorý 
guvernér hostí, pošlite e-mail na adresu 
TheCampfire@ DanielMarshall.com.

Daniel Marshall je úspešná značka 
prítomná aj vo filmových trhákoch. 
Zaplatili ste za takúto reklamu?
Špičková kvalita si nájde svoj domov. Ho-
vorí sa: „Ak ho postavíte, prídu“. Za po-
sledných tri a pol desaťročia som bol toho 
svedkom. Kvalita sa zvýšila až po sám vr-
chol, nachádza si svoje miesto v životoch, 
domovoch, kanceláriách najprieberčivej-

ších zberateľov, a objavuje sa aj vo filmoch 
a videoklipoch. Jediné, čo musíte urobiť, 
je byť konzistentný, zaobchádzať s  kaž-
dým, koho stretnete, rovnako, ako by ste 
chceli, aby zaobchádzali s  vami. Nie, za 
umiestňovanie produktov ani za podpo-
ru zo strany celebrít sme nikdy neplatili. 
Jedna z  reklám, na ktoré som hrdý, bola 
uvedená na zadnej strane obálky časopisu 
Cigar Aficionado v roku 1997. Išlo o prvú 
zo série reklám našich humidorov a cigár 
v domácnostiach a kanceláriách našich zá-
kazníkov pod názvom „Daniel Marshall 
On Location“. Guvernér Arnold Schwar-

zenegger bez akýchkoľvek nákladov 
dovolil vyfotografovať jeho 

DM Treasure humi-
dor, ktorý 
mal v jeho 

kancelárii 
v Santa Mo-

nice a  na re-
klamu som ho 

vyfotil a  uvie-
dol list, ktorý mi 

adresoval. Toto je 
príklad toho, ako 

môže kvalita, cha-
rakter a vďačnosť pri-

niesť akúkoľvek znač-
ku na najvyššiu úroveň 

spoločnosti a kultúry.

Ste tiež výrobca 
humidorov. Kedy 

ste vytvorili svoj 
prvý humidor?

Bolo to v roku 1982 a išlo o dar pre otca 
mojej priateľky za to, že ma povzbudzoval 
dokončiť plachetnicu, ktorú som staval. 
Tá plachetnica bola mojím chlapčenským 
snom, ktorý som mal od 10 rokov. Bol to 
jedinečný držiak na tri cigary vyrobený 
z teakového dreva pre jeho obľúbené cigary 
Dunhill. Keď som mu ho dal, uvidel moju 
budúcnosť a  povedal, že si ho môžem po-
žičať a  ukázať Alfredovi Dunhillovi a  oni 
si ho kúpia. Povedal mi, že by som mohol 
založiť továreň, plaviť sa po celom svete 
a robiť to všetko... Dnes, o 37 rokov neskôr, 
mal pravdu…

Sú vaše humidory vyrábané ručne?
Všetky sú kompletne vyrobené ručne. Na 
prípravu humidoru DM je potrebných 
viac ako 300 samostatných výrobných 

krokov. Niektorí remeselníci, ktorí so 
mnou vyrábajú humidory v južnej Kali-
fornii, sú so mnou už viac ako 20 rokov. 
Milujeme to, čo vytvárame.

Aj keď sa vaše humidory predávajú 
za zhruba sto dolárov, niektoré z nich 
sa predali alebo vydražili za tisíce 
dolárov. Čo je na nich také zvláštne?
Je to o  dôvere. To je slovo vystihuje naše 
humidory. Je to o 37-ročnej kvalite, na kto-
rú sa môžu zberatelia jemných cigár spo-
ľahnúť pri ochrane svojich vzácnych cigár. 
Na každý humidor poskytujeme doživot-
nú záruku. To je aj jeden z dôvodov, prečo 
jeden z  našich humidorov nedávno pre-
konal rekord v najvyššej sume zaplatenej 
za moderný humidor na večierku nadácie 
Leonarda DiCapria spojenom s  dražbou. 
Nový majiteľ zaň zaplatil 750 000 eur.

Žijeme v ére e-nakupovania, 
takže nie je problém kúpiť si váš 
humidor na nejakej globálnej 
webovej stránke elektronického 
obchodu. Ale najprv ich musia ľudia 
poznať. Máte sieť regionálnych 
zástupcov v Európe, Ázii atď.?
Mojím poslaním od založenia tejto znač-
ky je mať zastúpenie našich humidorov 
a  cigár v  špičkových luxusných domoch 
a  v  prestížnych obchodoch s  tabakom 
na celom svete. Máme predajné miesta 
na všetkých kontinentoch a  vo všetkých 
veľkých mestách po celom svete, od USA, 
UK, Francúzska, Nemecka, Rakúska, 
Švajčiarska, Belgicka, Luxemburska, Du-
baja, Hongkongu, Vietnamu, Japonska, 
Kórey, Austrálie, Singapuru, Malajzie až 
po Azerbajdžan. Naše produkty si môžu 
ľudia zakúpiť aj v Saudskej Arábii, v Južnej 
Afrike či v Libanone.

Videli sme Steva Harveyho, Johna 
Travoltu a mnohých ďalších 
prvotriednych hercov fajčiť vaše cigary. 
Sú tiež vašimi stálymi zákazníkmi?
Áno, známe osobnosti oceňujú kvali-
tu, ktorú vytvárame. Pre mňa a pre môj 
tím je veľmi prospešné vedieť, že to, čo 
milujeme, je ocenené a sme vďační za to, 
že medzi spokojných zákazníkov patria 
aj také celebrity ako Steve Harvey, Jack 
Nicholson či Marlon Brando, ktorí majú 
to najlepšie z  najlepšieho, lebo dôverujú 
značke Daniel Marshall.  

Daniel Marshall s majiteľom Playboy 
Slovakia Johnnym Kortisom
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Johann Fanzoj est. 1790

Samotné vnímanie „luxusnej veci na mieru“ je subjek-
tívne. Človeku sa ihneď vybavia autá Rolls Royce a ruč-
ne šité trojdielne obleky, ale nemali by sme sa pozerať 
nad rámec toho, čo nejaká vec je a vybaviť si, ako vznik-
la – históriu, ľudí a  procesy, ktoré stoja za jej existen-
ciou? Nájdenie rovnováhy medzi tradíciou a inováciou 
sa razom stáva zložitou úlohou. Aby dnes vytrvali ako 
podnikanie, musia byť duša a emócie, ktoré sú synony-
mom ručne vyrábaných vecí, obetované?

Podľa rakúskeho výrobcu strelných zbraní Johanna 
Fanzoja je odpoveďou nie. Ako rodinná firma s boha-
tou tradíciou siahajúcou až do roku 1790 čelila tejto di-
leme a s istotou si vybrala svoju cestu. Vo svojom pod-
nikaní je hrdá na to, že prináša modernú víziu starému 
remeslu.

Rodina Fanzojovcov, jeden z  mála naďalej pôsobia-
cich výrobcov strelných zbraní v  malom meste Fer-
lach na úpätí pohoria Karawanken, sa na začiatku 
20. storočia preslávila známou puškou s rozkladacím 
úderníkom Ischler Stutzen. Majiteľ Albert Fanzoj ju 
dodal cisárovi Františkovi Jozefovi I. a jeho súkrom-
nej ochrannej stráži, Karlovarskej streleckej jednot-
ke.

Avšak až vášnivý lovec a  vysoko uznávaný člen rôz-
nych medzinárodných poľovných združení, Johann 
Fanzoj, položil základy spoločnosti tak, ako ju pozná-

Luxusné lovecké pušky z titánu

„Snažíme sa dostať sa 
hlboko k našim koreňom, 
aby sme vedomosti 
a zručnosti predchádzajúcich 
generácií preniesli do 
súčasnosti, a následne ich 
skombinovali s novými 
materiálmi a technológiami.“
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me dnes – základy, na ktorých stavajú 
jeho deti Daniela a  Patrick Fanzojovci 
ako súčasní riaditelia spoločnosti. Táto 
dvojica je už ôsmou generáciou výrobcov 
strelných zbraní v rodine. A robia zaují-
mavé veci.

„Snažíme sa dostať sa hlboko k  našim 
koreňom, aby sme vedomosti a zručnosti 
predchádzajúcich generácií preniesli do 
súčasnosti, a  následne ich skombinovali 
s  novými materiálmi a  technológiami,“ 
vysvetľuje Daniela. „Inovácie sú veľmi 
dôležité pre vitalitu značky. Som presved-
čená, že nám to umožní, aby aj nasledujú-
ce generácie mohli prosperovať.“

Spoločnosť však neberie na ľahkú váhu 
zodpovednosť za to, že si zachováva zruč-
nosti a vedomosti z minulosti. „Nevyrá-
bame len zbrane; zachovávame niečo, čo 
je dôležité pre ľudskú civilizáciu – schop-
nosť myslieť v  troch dimenziách, praco-
vať s  rukami, mysľou a  očami súbežne, 
aby sme vytvorili niečo zmysluplné, 
osobné a  jedinečné,“ uvádza Daniela. 
V  roku 2010 bolo 500-ročné združenie 

výrobov zbraní vo Ferlachu pridané na 
zoznam „nehmotného kultúrneho de-
dičstva“ UNESCO. Je to veľká vec.

Patrick aj Daniela neochvejne tvrdia, že 
zbrane sú symbolické, expresívne pred-
mety kultúry. Kladú veľký dôraz na vy-
soko emocionálny aspekt výroby strel-
ných zbraní, napriek tomu sú naďalej 
presvedčení, že takéto vlastnosti možno 
aj naďalej dosahovať prijímaním nových 
metód a materiálov.
Majú tiež dobrý dôvod byť si istí. Zbra-
ne Fanzoj sa vyrábajú jedna za druhou. 
Každý rok opúšťa dielňu Fanzoj iba hŕst-
ka brokovníc, dvojhlavňových pušiek 
a dvojitých pušiek, celkovo asi 25 kusov. 
Spoločnosť tvrdí, že 80 percent z celkovej 
vykonanej práce predstavuje manuálne 
remeselníctvo, pričom na jeden projekt 
sú potrebné aj tisíce hodín. Sú to špeciál-
ne veci, preto zákazníkom odporúčame, 
aby sa do ich výroby zapájali – ponorili sa 
do nej. „Keď niekto do nejakej veci vloží 
toľký kus samého seba – tak len to pova-
žujem za pravý luxus vyrobený na mie-
ru,“ dodáva Daniela.

Samozrejme, nie sú to len zákazníci, kto 
investuje do zbraní, ktoré firmu opúšťajú 
nové, najmodernejšie výrobné zariade-
nia firmy. Záväzok a  vášeň tímu, ktoré 
sa ukrývajú za vynikajúcimi pištoľami 
a puškami, sa zdá byť kľúčom k ich úspe-
chu. „Náš tím tvoria mladí, veľmi moti-
vovaní jednotlivci, ktorí prichádzajú do 
práce cez víkendy, ak ich o to požiadame, 
pretože chcú prísť,“ hovorí Daniela. „Pre 
týchto ľudí je to viac ako len práca. Je to 
vášeň. Páči sa im, čo robíme, a bavia sa.“

Schopné ruky a  tvorivé mysle si len 
zriedka dokážu udržať to, čo Daniela 
označuje ako „horúčkovitú snahu ne-
ustále tlačiť hranice“. Ak však neexistu-
je nič vzrušujúce, čo by ich udržalo celé 
nedočkavé, čo je presne ten moment, keď 
experimentálne myslenie spoločnosti 
ako celok vstupuje do hry – čo je prístup, 
ktorý nevyhnutne chápe každý proces, 
ktorý sa odohráva pod jednou strechou. 
Podľa Daniely neexistuje nijaký iný spô-
sob, ako to docieliť. „Ak chcete kvalitu, 
potrebujete úplnú kontrolu nad každým 
výrobným krokom. Je to najdrahší a naj

„Ak chcete kvalitu, potrebujete 
úplnú kontrolu nad každým 
výrobným krokom.“
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ťažší spôsob, ale umožňuje nám byť čo 
najkreatívnejší, preskúmať každý jeden 
prvok toho, čo vyrábame – od hlavne po 
akčné skrutky – a živiť tohto ducha vlast-
níctva medzi našimi zamestnancami, 
ktorí sú hrdí na to, že sú súčasťou niečo-
ho tak dokonalého.“

Len zopár ďalších výrobcov najlepších 
pištolí a  pušiek má možnosť pracovať 
s  takými materiálmi, ako sú titán a  uh-
líkové vlákna, alebo sa inšpirovať prie-
myslom známym svojím priekopníckym 
vývojom. „Titán úspešne používame pre 
naše pušky od roku 2010,“ vysvetľuje 

Daniela. „Ľudia tvrdili, že sa s ním nedá 
pracovať a  nepochybne predstavuje sku-
točnú výzvu. Je 10-násobne drahší než 
oceľ, ničí nástroje, pretože je taký nároč-
ný, musí sa neustále chladiť a na zabráne-
nie trenia medzi pohyblivými časťami je 
potrebný povrchový poťah. Dá sa však 
opracovať a dnes všetko s výnimkou pru-
žín a  hlavne vyrábame z  tohto materiá-
lu.“ Výsledkom sú ultraľahké, ultrasilné 
a prakticky nezničiteľné umelecké diela. 
„Poťahový roztok znižujúci trenie sme 
našli vo Formuly 1; pohyblivé časti v  ti-
tánovej brokovnici Fanzoj sú potiahnuté 
rovnakou látkou ako v motore pretekár-
skeho automobilu F1!“

Zdá sa, že zákazníkov spoločnosti Fanzoj 
priťahuje tvorivá iskra, ktorá vyvrcholila 
prvou svetovou sériou jednohlavňových 
pušiek s  ručne ovládaným záverom, vy-
robenými z titánu a s uhlíkovou pažbou, 
jedinečnými trojhlavňovými brokovni-
cami spolu s  ďalšími nádherne vyrobe-
nými klasickými brokovnicami, aby sme 
vymenovali aspoň niektoré z nich. „Kaž-
dý model je založený na vynikajúcej me-
chanike spojenej s vysokými estetickými 
štandardmi. Tento dynamický modus 
operandi jednoznačne umocňuje pôvab 
celého procesu, ktorý sa zvyčajne začína 
nespočítateľnými počítačovými náčrtmi 
a 3D dizajnom, ale stále sa zameriava na 
remeselnú prácu a ručnú výrobu.

S  každým oznámením alebo spuste-
ním avantgardného projektu, nového 
materiálu alebo spôsobu, ako robiť veci 
v  Johann Fanzoj, prichádzajú pletky 
a  zvedavosť, s  čím novým prídu? Ktoré 
„pravidlá“ úplne ohnú alebo zanedbajú? 
„Chceme, aby ľudia o sto rokov otvárali 
puzdrá našich zbraní a  boli prekvapení 
z toho, čo uvidia,“ vysvetľuje Daniela.

„Tradičné, starodávne remeslá prežijú 
iba vtedy, ak prijmete prítomnosť. Chce-
me zostať verní svojim koreňom, vyu-
žívať naše dedičstvo a  vedomosti, ktoré 
sme získali po ôsmich generáciách, a zá-
roveň ich kombinovať s  výhodami 21. 
storočia. Odtiaľ pochádzajú majstrovské 
diela budúcnosti.“

S Fanzojom, ktorý razí cestu, sa toto sto-
ročie zdá vzrušujúce. Fo

to
: 

ER
R

 A
EN

1312



CESTOVANIE

A    
CESTOVANIE

   I      
         

        
  V      

   N      
        

         
       

Text: A RIK R NSK

AMERICKÝ SEN, 
KTORÝ ZHRDZAVEL

15



V umierajúcom meste na južnom 
brehu Michiganského jazera ešte 
stále žije vyše 75-tisíc obyvateľov, no 
v čase jeho najväčšieho rozkvetu na 
začiatku šesťdesiatych rokov ich bolo 
takmer 180-tisíc. Tí, čo zostali, musia 
dennodenne chodiť okolo zane-
dbaných a chátrajúcich stavieb a po 
uliciach, z ktorých sa takmer úplne 
vytratil život. Gary svojho času nieslo 
hrdú prezývku „Mesto storočia“. Bolo 
veľké, krásne a ľudia boli pyšní na to, 
že v ňom mohli žiť. 

Mesto, ktoré sa nachádza zhruba 
40 kilometrov východne od Chicaga, 
pritom vzniklo iba v roku 1906 a po-
stavené bolo doslova z ničoho. 

Ťažká práca, dobrá pláca
Oceliarska spoločnosť „United 

States Steel Corporation“ v tom čase 
hľadala vhodné miesto v blízkosti 
priemyselných centier na východe 
a stredozápade USA, kde by mohla 
postaviť svoju novú oceliareň. Ako 
ideálna lokalita sa ukázali byť lesy 
v blízkosti Michiganského jazera, 
kde sa firma rozhodla kúpiť rozľahlé 
pozemky a začala s budovaním veľkej 
továrne. Nové oceliarne dostali meno 
po predsedovi spoločnosti Elbertovi 
Garym a rovnako tak bolo pomeno-
vané aj mesto, ktoré vyrástlo v tesnej 
blízkosti fabriky, aby slúžilo potrebám 
pracovníkov a vedenia oceliarní. 

Novozaložené mesto bolo spočiatku 
veľkým lákadlom a v očiach mno-
hých Američanov sa stalo symbo-
lom prosperity. Postupne sa preto 
zapĺňalo obyvateľmi hľadajúcimi 

dobre platenú prácu a dôstojný život. 
Práca v oceliarni bola síce náročná, ale 
zároveň ponúkala možnosť viesť život 
bez väčších existenčných starostí. 
Postupne vyrástli v Gary okrem 
bytových domov pre zamestnancov 
aj mnohé kultúrne, náboženské 
či športové stánky. Najznámejšou 
stavbou však bola železničná stanica 
s honosnou výzdobou, považovaná 
za architektonický skvost. Práve 
železnica umožňovala mestu sa ďalej 
rozvíjať a posielať výrobky miestnych 
oceliarní k zákazníkom do Chicaga 
a ďalších amerických veľkomiest. Ke-
ďže jej prevádzka bola nepretržitá, ani 
mesto v podstate nespalo. Obchody, 
reštaurácie či bary nikdy nezatvárali.

Špirála úpadku
Pamätníci však teraz už len spomínajú na 
to, ako boli chodníky na hlavnej triede 
neraz tak preplnené, že ľudia mali problém 
predrať sa cez davy ostatných chodcov. 
Obdobie nevídanej prosperity trvalo len 
zhruba sedemdesiat rokov. Za úpadkom 
mesta stál úpadok oceliarní US Steel. Tie 
síce fungujú dodnes, ale svoje najlepšie 
obdobie už majú dávno za sebou. Začiatkom 
sedemdesiatych rokov bola oceliareň „Gary 
Works“ vôbec najväčšou na svete a zamest-
návala viac ako 30-tisíc ľudí. Dnes v nej 
pracuje už len menej ako 5-tisíc zamestnan-
cov. Rapídny pokles výroby bol spôsobený 
nielen nedostatkom objednávok, ale aj auto-
matizáciou, ktorá zapríčinila zníženie počtu 
pracovných miest o dve tretiny. Špirálu 
úpadku mesta už nebolo možné zastaviť. Po-
kles výroby v oceliarňach sa zákonite dotkol 
nielen pracovníkov tohto priemyselného 
gigantu, ale aj všetkých ostatných služieb 
a menších prevádzok v meste. Ich tržby 
neustále klesali a väčšina z nich nevyhnutne 
skrachovala. Niektorí majitelia dokonca 
podpálili svoje obchody, aby získali aspoň 
nejaké peniaze od poisťovní. 

Ako vznikli rozdiely
Najväčším problémom mesta bolo, že nemalo 
žiadnu históriu a bolo zamerané iba jedným 
smerom, a teda príliš závislé od oceliarní.

Za úpadok Gary však sčasti môže aj 
sociálne napätie medzi bielymi obyvateľmi 
a Afroameričanmi. Spočiatku sa síce zdalo, 
že všetci obyvatelia budú schopní žiť bez 
väčších konfliktov, hoci nepriamo k vy-
tváraniu sociálnych rozdielov prispela už 
samotná štruktúra rozdelenia prác v oceliar-
ňach. Vyššie a lepšie pozície zastávali belosi, 
kým fyzicky ťažkú prácu zas robili zväčša 
čierni Američania. Situácia sa zhoršila 
v období rasovej segregácie a diskriminá-
cie v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch. 
Významným míľnikom v histórii mesta bol 
preto rok 1967, keď Richard Hatcher vyhral 
voľby na starostu a stal sa prvým Afroa-
meričanom na čele niektorého z veľkých 
amerických miest. Na druhej strane to však 
spôsobilo odchod časti bielych obyvateľov, 
ktorý pokračoval aj v nasledujúcich rokoch. 
Tento demografický trend sa v americkej 
kultúre nazýva „white flight“ (v preklade 
biely útek) a v ostatných rokoch je jeho sved-
kom aj mesto Detroit, bytostne naviazané 
na automobilový priemysel. 
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Modelka Anastasiia rada varí indickú kuchyňu a zbožňuje rôzne 
druhy korenia. V budúcnosti nepotrebuje spasiť svet, ale chce 
byť vo svojom živote šťastná a v pohode. Na mužoch sa jej páči 
spontánnosť a dodržanie sľubov, čo sľúbia. Neznáša aroganciu 
a kecálkov. Raz by chcela zažiť romantické rande v Taliansku pri 
západe slnka s pohárom dobrého domáceho vína v ruke.

Výška: 162 cm | Miery: 88-60-89 | Znamenie: Blíženci | Pôvod: Kyjev, Ukrajina
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Z malej 
pálenice

po �rmu známu 
po celom svete

Výroba kóšer slivovice a jej dodávanie po období prohibície do USA – tak tento nápad 
dokázal Rudolf Jelínek výborne využiť. Z nenápadnej pálenice na Morave sa stala 

svetoznáma �rma a v tej dobe druhý najväčší dovozca destilátov do Spojených štátov. Dnes 
je spoločnosť R. JELÍNEK Group SE najväčším výrobcom ovocných destilátov na svete, ktorá 

odkaz rodiny Jelínkovcov a stáročné tradície pálenia na Valašsku hrdo rozvíja ďalej. 

Východomoravské Vizovicko a vlastne celé Valašsko 
je vďaka vhodným klimatickým podmienkam kraj 
zasľúbený ovociu a hlavne slivkám. Prvú písomnú 
zmienku o tunajšej pálenici možno nájsť už z roku 1585. 

CHÝRY O POCTIVEJ KVALITE 
Zikmund Jelínek založil vlastnú pálenicu v roku 
1891 a jeho destiláty získali už čoskoro množstvo 
ocenení. Neskôr prenechal vedenie firmy svojim 
synom Rudolfovi a Vladimírovi, ktorí na počesť otca 
zaregistrovali názov „Zikmunda Jelínka synové“. 
V roku 1921 kúpili pálenicu Razov (založenú miestnymi 
roľníkmi v roku 1894, preto názov Roľnícky akcionársky 
závod ovocinársky, teda RAZOV) a preniesli tam časť 
výroby. Závod v Razove mal zo všetkých vizovických 
páleníc pred sebou najlepšiu perspektívu vďaka 
svojej polohe za mestom s možnosťou rozšírenia na 
okolité pozemky a vďaka blízkosti železničnej trate. 
A tu firma Rudolf Jelínek sídli až do dnešných dní.

Z MORAVY AŽ DO AMERIKY
Od roku 1926 sa bratia Jelínkovci rozhodli pokračovali 
v podnikaní samostatne. Vladimír si ponechal názov 
„Zikmunda Jelínka synové“, Rudolf Jelínek prepožičal 
firme svoje meno a začal - aj vďaka svojmu 

židovskému pôvodu - v roku 1933 s výrobou kóšer 
slivovice. Už v roku 1934 ju začal s úspechom vyvážať 
do USA, kde bol po nej po skončení prohibície 
obrovský dopyt. A Rudolf toho patrične využil – stal 
sa druhým najväčším dovozcom destilátov do 
Spojených štátov, čím preslávil svoje meno, no tiež 
meno Vizovíc po celom svete. Rozvoj vizovických 
páleníc krutým spôsobom prerušila 2. svetová vojna 
a tiež znárodnenie.

TRADÍCIE ZOSTÁVAJÚ
Dnes je RUDOLF JELÍNEK GROUP SE, a. s. najväčším 
výrobcom ovocných destilátov na svete, no odkaz 
rodiny Jelínkovcov a stáročné tradície pálenia na 
Valašsku sú tu hrdo rozvíjané ďalej: firma sa vrátila 
ku svojim koreňom, nadviazala na úspešný export 
produktov do USA a buduje pálenice aj v zahraničí, 
v Bulharsku, Rumunsku alebo v Chile. Pritom však 
pestuje vlastné ovocie – má slivkové sady vo 
Vizoviciach, marhuľové na južnej Morave, čerešňové 
v Kostoľanoch a na Janovej hore nad Vizovicami 
vysadila divé trnky a borievky. Plochy vlastných 
sadov, ktoré k tejto krajine patria odnepamäti, 
neustále rozširuje, aby tak naďalej ctila tradície 
svojich zakladateľov.

TYPICKÝ BUDÍK:
Ovocné destiláty od Rudolfa Jelínka spoznáte 

ľahko - podľa typickej fľaše, ktorá je vďaka svojmu 
tvaru označovaná ako „budík“. No aj táto ikonická 

fľaša prešla svojou obmenou - nová fľaša je 
výsledkom spolupráce s moravskou sklárňou, 

výrazným prvkom sa stalo logo R. JELÍNEK, ktoré 
je pre spotrebiteľov jasnou zárukou kvality.



Text: JÁN KARAŠINSKÝ

Meno astronóma Edwina Hubbla si väčšina ľudí dáva do súvisu 
s Hubblovým vesmírnym teleskopom, ktorý je pomenovaný na 

jeho počesť. Jeden z najdôležitejších vedeckých prístrojov vôbec 
zohral kľúčovú úlohu pri rozvoji astronómie a pomohol pochopeniu 

zákonitostí vesmíru. Vďaka nemu bolo možné dokázať existenciu 
čiernych dier v centrách galaxií či takzvaných extrasolárnych 

planét. Teleskop obiehajúci Zem vo výške takmer šesťsto 
kilometrov taktiež vytvoril mnohé fascinujúce snímky vesmíru, 

z ktorých najznámejšími sú Ultrahlboké pole a Piliere stvorenia.

Muž, ktorý posunul 

HRANICE 
VESMÍRU

TÉMA

Muž, ktorý posunul hranice vesmíru
TÉMA
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Práce na teleskope sa začali 25 rokov po 
smrti Edwina Hubbla a  vtedy mal ešte 
názov Veľký vesmírny teleskop. Prešlo 
až dvanásť rokov od doby, keď sa pro-
jekt konštrukcie teleskopu začal až po 
jeho vynesenia na obežnú dráhu v roku 
1990. Ešte predtým bol pomenovaný 
po Edwinovi Hubblovi, ktorý svojimi 
pozorovaniami dokázal, že vesmír je 
omnoho väčší, ako si vtedy všetci mys-
leli. Začiatkom dvadsiateho storočia sa 
totiž ešte verilo, že ho tvorí iba jedna 
galaxia – Mliečna cesta. Dnes sa pritom 
odhaduje, že v pozorovateľnom vesmíre 
je aspoň dvesto miliárd galaxií. 

Všestranný športovec
Hubble sa pritom astronómii začal na-
plno venovať pomerne neskoro, až ako 
24-ročný. Najskôr totiž na Chicagskej 
univerzite študoval právo a vďaka Rho-
desovmu štipendiu, ktoré je považova-
né za jedno z  najprestížnejších, mohol 
tri roky študovať v Oxforde. K právu si 
pridal štúdium literatúry a španielčiny. 
Po získaní titulu sa vrátil za rodinou 
do Kentucky. Krátko na to zomrel jeho 
otec, na ktorého naliehanie predtým 
Edwin začal študovať právo. Aby zostal 
blízko pri matke a  mladších súroden-
coch, prijal miesto učiteľa na neďalekej 
strednej škole v meste New Albany. Učil 
španielčinu, fyziku a  matematiku, pri-
čom zároveň trénoval aj školský basket-
balový tím. K  športu mal Hubble vždy 
blízko. Ako stredoškolák hrával bejzbal, 
americký futbal, boxoval a venoval sa at-

letike. Dokonca vytvoril školský rekord 
v  skoku do výšky. Najviac sa mu však 
darilo v  basketbale, v  ktorom ako hráč 
tímu Chicagskej univerzity získal titul 
v celoštátnej univerzitnej lige. 

Astronómii sa naplno venoval až 
od  roku 1914, keď začal postgraduálne 
štúdium. Ukončil ho len krátko pred 
tým, ako sa USA prostredníctvom svo-
jich expedičných síl zapojili do I. sveto-
vej vojny. Hubble sa do americkej armá-
dy prihlásil ako dobrovoľník a keď jeho 
peší pluk vyslali do Európy, mal už hod-
nosť podplukovníka. Priamych bojov sa 
však už nezúčastnil.

Vesmír nie je statický
Keď sa vrátil z  Európy, dostal 
ponuku pracovať v  observatóriu 
na Mount Wilson neďaleko Los 
Angeles. Toto observatórium bolo 
vybavené Hookerovým ďalekohľadom, 
ktorý bol s priemerom zrkadla 2,5 met-
ra v  tej dobe najväčším ďalekohľadom. 
A  práve vďaka nemu mohol Hubble 
uskutočniť svoje najväčšie objavy.

V  tom čase prevládal v  astronómii 
názor, že všetky objekty viditeľné zo 
Zeme sú súčasťou našej domovskej gala-
xie, Mliečnej cesty. Bol to práve Hubble, 
ktorý svojimi pozorovaniami dokázal, 
že vesmír je omnoho väčší a rozľahlejší. 
Skúmal pulzujúce premenné hviezdy ce-
feidy vo Veľkej hmlovine v Andromede, 
pričom na základe  ich vlastností doká-
zal určiť, že vzdialenosť cefeid od Zeme 
je až desaťnásobkom priemeru Mliečnej 
cesty. Bolo tak jasné, že Veľká hmlovina 
v Andromede sa nachádza ďaleko za hra-
nicami našej galaxie a  že v  skutočnosti 
ide o  ďalšiu galaxiu podobnú Mliečnej 
ceste. V  nadväznosti na to neskôr vy-
tvoril dodnes používanú klasifikáciu 
galaxií a  určil rôzne typy špirálových, 
eliptických a nepravidelných galaxií.

Hubble si taktiež uvedomil, že vesmír 
nie je statický, ale rozpína sa. Na zákla-
de takzvaného „červeného posunu“, pri 
ktorom svetlo z  iných galaxií má spek-
trálne čiary posunuté smerom k dlhším 
vlnovým dĺžkam, dokázal, že sa tieto 
galaxie pohybujú smerom od nás. Pre-
ukázal tiež spojitosť medzi rýchlosťou 
vzďaľovania sa galaxií a  ich samotnou 
vzdialenosťou od Zeme: vzdialenejšie 
galaxie sa pohybujú smerom od Mliečnej 

cesty rýchlejšie ako tie, ktoré sa nachá-
dzajú bližšie. Hubble zároveň určil rých-
losť rozpínania vesmíru. Výsledkom je 
Hubblova konštanta, ktorej hodnota je 
približne 76  000 kilometrov za hodinu 
na milión svetelných rokov. 

Objavenie rozpínania sa vesmíru 
následne umožnilo vedcom venovať sa 
otázkam budúceho vývoja vesmíru a na 
druhej strane tiež vytvoriť model, čo sa 
dialo s  vesmírom krátko po jeho vzni-
ku. Zároveň prinútilo Alberta Einsteina 
označiť kozmologickú konštantu v jeho 
všeobecnej teórii relativity za svoj naj-
väčší omyl v živote.

Zostal bez Nobelovej ceny
Počas II. svetovej vojny Hubble pracoval 
ako civilný zamestnanec vo výskumnom 
pracovisku, kde sa venoval najmä balisti-
ke s cieľom vyvinúť efektívnejšiu muní-
ciu. Pri tejto práci napríklad výrazne 
zdokonalil vysokorýchlostnú kameru.

Hubble zároveň patrí medzi najsláv-
nejších vedcov, ktorí nikdy nezískali 
Nobelovu cenu. Počas jeho života totiž 
objavy v astronómii ešte nespĺňali pod-
mienky švédskej Kráľovskej akadémie 
vied, aby mohla byť za ne prípadne ude-
lená Nobelova cena za fyziku. Hubble 
venoval veľké úsilie tomu, aby sa to 
zmenilo. K  zmene však napokon prišlo 
až krátko po jeho smrti.

Edwin Hubble zomrel v roku 1953 ako 
šesťdesiattriročný. Po prekonaní infark-
tu žil posledné štyri roky v opatere svo-
jej manželky, no neprestával pracovať. 
Zomrel na následky krvnej zrazeniny 
v mozgu, pričom na jeho žiadosť sa ne-
uskutočnil žiadny pohreb a dokonca bol 
pochovaný na neznámom mieste. 
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Margo Dumas má záľubu 
v psychológii, sexuológii, 
písaní a v maľbe. 
V budúcnosti by si chcela 
otvoriť vlastnú modelingovú 
školu, dokončiť svoju 
prvú knihu a zahrať si 
vo veľkom filme. Ideálny 
muž sa musí o ňu s láskou 
starať, byť múdry 
a šikovný, občas bláznivý 
a vtipný. Samozrejme, 
vášeň nesmie chýbať.

Výška: 165 cm
Váha: 50 kg
Miery: 93-63-94
Znamenie: Škorpión
Pôvod: Kyjev, Ukrajina
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Ponuku, ktorá sa neodmieta, ste 
dostali ešte na škole. Ako vlastne 
vstúpil Kolja do vášho života? 
Bola som asi štvrtáčka na VŠMU, keď som 
odchádzala na víkend domov. Vrátnik na 
mňa zakričal, že na Kolibe je pán režisér 
Svěrák a chce ma vidieť. Ja som mu odpo-
vedala, že čo také režíroval a že ja som na 
ceste do Kubína. On mi na to, že režíroval 
film Akumulátor, čo som, žiaľ, nevidela. 
Potrebovala som si ísť k maminke do Ku-
bína oprať veci a nechcela som, aby mi pre-
padol lístok. „Nechajte si tu ruksak, ja vám 
ho postrážim, a bežte rýchlo na trolejbus 
na Kolibu," zavolal na mňa vrátnik. Hore 
ma už čakali obaja Svěrákovci. Vošla som 
za nimi úplne nenamaľovaná, pripravená 
ísť na vlak. „Jej!" zvolali obaja naraz, ako 
keby tam vstúpilo nejaké svetielko. Takéto 
momenty sa v živote stávajú. Asi to tak 
naozaj malo byť. 

Boli ste strémovaná či skôr 
nahnevaná, že kvôli „nejakým 
českým filmárom“ nestihnete vlak?
Bola som uvoľnená. Snažila som sa stihnúť 
ďalší vlak, tak som to chcela mať rýchlo 
za sebou. Nebola som k tomu vôbec pri-
pútaná a mala som pocit, ako keby o nič 
veľké nešlo. Bolo to veľmi spontánne a im 
sa navyše páčilo, že som hrala na husle. 
Povedali mi len to, že by chceli, aby som 
hrala violončelistku Blanku. A že film sa 
bude volať Kolja a bude o ruskom chlap-
covi. To bolo všetko. Samozrejme, že som 
vtedy ani len netušila, že vyhrá Oscara!

Ako si spomínate na nakrúcanie? 
Tomu predchádzala ešte moja návšteva 
Prahy, kde som myslela, že idem na kos-
týmovku a na čítaciu skúšku so Zdeňkom 
Svěrákom. Zahrala som tú svoju postavu 
najlepšie, ako som vedela. Mala som z toho 
super pocit, no oni tam len tak ticho se-

deli. Keď som sa ich opýtala, čo sa deje, 
priznali sa mi, že hoci som to zahrala 
krásne, už si našli inú Blanku. „Akú inú 
Blanku?" pýtala som sa ich. Vysvetlili 
mi, že sa rozhodli pre nejakú Češku. Bol 
to pre mňa šok, rozplakala som sa. Keď 
som odišla, volali mi, že si tam nakoniec 
predsa len zahrám, takú menšiu posta-
vu dievčiny, ktorú pán Svěrák stretne pri 
hľadaní Kolju v  metre. O  pár mesiacov 
neskôr mi zavolala kastingová režisérka 
pani Štefankovičová s  tým, že postavu 
Blanky už majú natočenú, ale Honza 
Svěrák cíti, že to nie je ono. Že bezo mňa 
by ten film nebol filmom, aký on chce 
mať. A že sa teda rozhodol tie dve scény 
pretočiť nanovo so mnou. Kruh sa uzavrel. 
Osud bol napísaný. 

Aký bol Zdeněk Svěrák 
herecký partner?
Bol úžasný. Veľa sa so mnou rozprával aj 
o tej mojej „vyzliekacej“ scéne. Trošku som 
sa hanbila. Dali sme si spolu koňak, presne 
vedel, ako to odľahčiť, aby som sa uvoľnila. 
Okrem toho mi  polichotil a pochválil mi 
prsia. Zafungovalo to (smiech).

To, že ste si strihli part v oscarovom 
filme, nie je maličkosť. Otvorila 
vám táto skúsenosť dvere 
do sveta príležitostí? 
Keď som raz v Amerike jednému režisé-
rovi povedala, že som hrala v Koljovi, ale 
bola to len taká mala rolička, prebodol ma 
neveriacky pohľadom a odvetil: ,Silvia, ty 
sa vôbec počúvaš? Ty sa ospravedlňuješ, 
že si hrala v oscarovom filme a že tvoja 
rola bola malá? Hrala si v  oscarovom 
filme a Kolja by bez teba nebol tým, čím 
je!´ Vtedy mi to došlo. Len som sa musela 
trošku preprogramovať. Kolja mi v Ame-
rike veľmi pomohol. Vďaka nemu som si 
okamžite našla agentov.

Amerika však neprišla hneď. Ako 
sa bezprostredne po úspechu 
Kolju odvíjala vaša kariéra? 
Reálny život po Koljovi bol veľmi ťažký. 
Nemôžete donekonečna žiť z toho, že ste 
hrali v oscarovom filme. Nechcem sa ni-
koho dotknúť, ale ja som mala vtedy pocit, 
že mi ľudia neprajú a robia mi zle. Keďže 
som veľmi intuitívna a citlivá, všetko som 
to vnímala. Bola som ako špongia, ktorá 
to všetko do seba nasávala a bola som často 
chorá. Keď neviete, ako s tými všetkými 
energiami správne naložiť, odrazí sa to na 
vás psychosomaticky. Stále sa mi opako-
val zápal hrdla, prišla alergia na roztoče, 
v žalúdku som mala helicobactera a stala 
som sa rezistentnou voči antibiotikám. 
Na jednom predstavení som si navyše 
roztrhla šľachy na nohe. Telo mi dávalo 
najavo a blikalo to zo všetkých strán, že 
tak to ďalej nejde. A že treba niečo zmeniť. 
Lenže ja som nevedela, čo. 

Keď som asi ako 24-ročná sedela u ma-
minky v  Dolnom Kubíne v  kuchyni, 
a vtedy som ešte nevedela, čo je Boh alebo 
meditácia, rozmýšľala som, čo budem so 
svojím životom robiť. Bola som nešťastná, 
chorá, snažila som sa vycúvať z ťažkého 
a nefungujúceho vzťahu. Byť v divadle, 
občas niečo moderovať a dabovať teleno-
vely ma nenapĺňalo. V tej chvíli zazvonila 
pevná telefónna linka u maminky, vôbec 
netuším, odkiaľ vzali toto číslo, že mi vo-
lajú z Českej televízie a že ma v Prahe čaká 
americký režisér, ktorý ma videl v Koljovi 
17-krát! A že napísal pre mňa film. Vraj 
by sa so mnou rád stretol a či s tým súhla-
sím. Nevedela som po anglicky, tak sme 
to museli riešiť cez tlmočníka. Tak sa to 
vlastne začalo. 
 
A bolo to stretnutie ako z filmu? 
Išla som do Prahy s  kamarátkou, ktorá 
vedela po anglicky. Keď sme si vyzliekali 
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kabáty v šatni, zatvorila som si oči a zaže-
lala si, keby to tak bol ten princ, na ktoré-
ho som celý život čakala. On ním aj bol, 
ale režisérsky. Bol úžasný a pozeral sa na 
mňa ako na Pannu Máriu. Bol zaľúbený do 
Kolju, do mojej postavy, do mojich očí. Veľ-
mi dlho si ma vizualizoval a odrazu som 
tam sedela živá. Cítiť ten obdiv a všetko 
okolo toho bolo skvelé. Natočili sme to 
v  Prahe, no postsynchróny som musela 
ísť urobiť do L.A.

Váš prvý let do USA? 
Môj prvý let do USA a druhý let v živote 
(smiech)! Medzi moje životné míľniky za-
raďujem aj chvíľu, kedy som vyšla z letiska 
a prvýkrát som sa nadýchla kalifornského 
vzduchu. Mala som zimomriavky, zatočila 
sa mi hlava a vedela som, že je to môj nový 
domov. Vtedy to ešte nedávalo zmysel. Trva-
lo totiž ešte asi rok a pol, kým som sa vrátila 
domov, poplnila si záväzky, dokončila všet-
ky tie telenovely a vybavila si herecké víza.    

Už vtedy ste boli vnútorne presvedčená, 
že sa raz v L.A. chcete usadiť?
Mala som pocit, že keby som neodišla, 
na Slovensku by som zomrela. Bola to až 
bytostná potreba. Mala som to tam niekde 
takto skrátka naplánované. 

Snívať je jedna vec, no absolvovať 
náročný proces zriaďovania 
pracovných víz zas druhá.
Pôvodne mi nechceli dať do Ameriky 
ani cestovné víza. Zamietli mi to, lebo 
som bola herečka. Pamätám si, ako som 
kráčala hore Ventúrskou ulicou a plakala 
som. Mala som šťastie, že my herci sme 
vtedy mali výborné vzťahy s politikmi. 
Vtedajší minister zahraničných vecí za-
volal na americkú ambasádu a povedal, 
že ak Silvia Šuvadová nedostane cestovné 
víza do Spojených štátov amerických, tak 
to bude kultúrno-spoločenský škandál. 
Argumentoval, že nie je možné, aby he-
rečka, ktorá hrala v  oscarovom filme, 
bola upodozrievaná z toho, že tam chce 
pracovať ilegálne. A  že on osobne sa za 
mňa zaručuje. Tak si ma z veľvyslanectva 
znovu zavolali na pohovor a pani, čo to 
mala na starosti, som musela dať slovo, že 
tam nebudem pracovať ilegálne. Najprv 
som teda dostala cestovné a neskôr aj pra-
covné víza. Bolo to ťažké, ale pomohli mi 
s tým aj špecializovaní právnici. 

Dostať herecké víza bolo ťažké. Muse-
li sme dokázať, že som známa osobnosť. 
Vtedy sa mi bulvár a noviny veľmi hodili. 
Mala som hrubý fascikel tituliek a  vý-
strižkov, aby som dokázala, že som vo 
svojej domovskej krajine celebrita. Vždy 
po dvoch až troch rokoch som si potom 
tieto víza musela obnovovať. Vždy však 
bolo potrebné mať vopred zabezpečené 
filmy a spolupráce. Až kým som v roku 
2010 nevyhrala v lotérii zelenú kartu. 

Prejdime k pragmatickej stránke 
vášho amerického sna. L.A. je jednou 

z najdrahších svetových metropol. 
Ako ste to zvládali utiahnuť? 
Mala som šťastie, že som spoznala Slováka 
Borisa, ktorý mal vtedy asi 70 rokov a mal 
dom v časti Venice. Mal rád ľudí a často 
uňho bývali Slováci. Keď som mu volala, 
že som dostala herecké víza a neviem, kam 
pôjdem, a či ich vôbec využijem, povedal 
mi, že sa mu v dome uvoľnila izba. Ja som 
na to zareagovala tak, že ja tú izbu po-
znám, je tam koberec a ja som alergická na 
roztoče! :))) On na to, že hore býva nejaký 
maďarský stolár a že sa všetko vyrieši. Tam 
som teda aj začala. 

Kým som sa nenaučila dobre po anglic-
ky, v amerických filmoch som nehrala. 
Robila som však veľa reklám a videokli-
pov. Vedela som, o čom to je, lebo pred 
odchodom som doma aj v  Česku robila 
viacero reklám. Točíte jeden deň a zarobíte 
si vcelku slušne. Po dvoch rokoch v Ame-
rike som začala robiť nezávislé filmy. To 
som sa už odsťahovala od Borisa na dva 
a pol roka do West Hollywoodu. Platila 
som si tie povestne veľké nájmy. Bolo to 
náročné, peniažky veľmi rýchlo odišli. 
Tak som sa zasa vrátila k Borisovi. Už to 
však bol väčší byt, dom bol prázdny, a boli 
sme tam už len on a ja. On hore, ja dole. 
To boli pekné časy.

Boli ste členkou hereckej únie? Ako 
to vôbec funguje? Je to povinné?
Musela som byť. Keď som prišla do Ame-
riky, hneď ma poslali na Sunset Boulevard 
do hereckého obchodu Samuel French, 
aby som si kúpila knihu My first year in 
Hollywood. Tam bolo jasne napísané, 
že sa musím stať členkou hereckej únie, 
Screen Actors Guild (SAG). Na to som po-
trebovala takzvané tri vouchery, že som 
robila na veľkých filmoch. Chodila som 
robiť komparz do veľkých filmov. S tými 
vouchermi som potom mohla vstúpiť do 
SAG. Zaplatila som vtedy nejakých 1600 
dolárov, teraz je to už 4000. Dobré je, že 
mi ešte stále chodia tantiémy. V júli som 
bola na premiére najnovšieho filmu ságy 
Rýchlo a zbesilo. Ja som hrala v trojke, no 
vystrihli ma. Stáva sa, že sa scéna nevojde 
do filmu. Hrala som tam ruskú modelku, 
za čo mi ešte sem-tam príde nejaký šek.     

Aké bolo „vaše“ L.A., keď ste 
sa naň začali dívať očami už 
zabývanej Slovenky? 
Cítila som, že takto to má byť. Tešila 
som sa na to, čo bude. Samozrejme, že 
tie počiatočné pocity boli silne euforic-
ké. Jasné, že som chcela vyhrať Oscara. 
V tých rokoch sa mi udialo veľa takých 
skoro-míľnikov, kedy sa to mohlo stať. Boli 
viaceré skoro-príležitosti, keď som mohla 
dosiahnuť viac. Ten šoubiznisový život 
a kolotoč je ťažký. Keď sa v ňom už človek 
raz ocitne, nie je ľahké z neho vystúpiť. 
Má svoje pravidlá. 

Boli medzi týmito skoro-
príležitosťami tituly, ktoré by 
mohli poznať aj naši čitatelia?
Jedným zo seriálov, kde som sa už-už 
takmer ocitla, bol NCIS. Pred konkurzom 
som ale veľmi ochorela. Z mojej agentúry 
mi povedali, aby som si dala päť energetic-
kých nápojov a išla na ten kasting. Dala 
som si tri a hoci som podľa nich bola pres-
ne tým, čo hľadali, vadil im môj akcent. 
Bolo to, paradoxne, v čase, keď som robila 
s najlepším koučom na akcent v L.A. a ve-
dela už plynule hovoriť „po americky“. 
Problém bol, že som bola chorá. Telu ne-
poručíte. Znelo to inak, ako malo. Som 
presvedčená, že keby som bola v poriadku, 
tú rolu Zivy by som bola dostala. 
Okrem toho som mohla hrať v General 
Hospital, lenže keď som po úspešnom 

zvládnutí prvého kola mala ísť hneď na 
druhý deň na stretnutie s producentmi, 
mala som už podpísanú zmluvu na rekla-
mu na vlasy, ktorá sa točila v ten istý deň. 
Bol to môj prvý herecký kasting a nero-
zumela som ešte všetkému. Dnes by som 
možno tú reklamu netočila, a radšej by 
som zaplatila pokutu. Niekedy sa v L.A. 
dejú kastingy a natáčania zo dňa na deň 
a časovo to ako naschvál nevyjde. Tá po-
stava bola v General Hospital desať rokov! 
Rovnako ako aj Ziva v NCIS. 

A takých veci sa mi stalo viac. Akoby 
niečo nechcelo, aby ten zlom pre mňa na-
stal, lebo môj plán bol robiť niečo iné… 
V Jamesovi Bondovi som napríklad bola 

medzi poslednými piatimi. Úlohu v Ca-
sino Royale však napokon získala Eva 
Green. A bola naozaj úžasná. 

Keď dnes vidíte vo filme Evu 
Green, nezelenáte závisťou? 
To nie, je to tak nemám. Ja som rada, že to 
dostane tá, ktorá to dostane. V Amerike 
sme boli s ostatnými herečkami kamarátky. 
S jednou talianskou modelkou sme to mali 
tak, že keď ona išla na kasting, ja som sa 
pridala a naopak. „Dobrý deň, nie som síce 
pozvaná, ale môžem ísť, keď už som tu?" 
spustila vždy jedna z nás. Dokonca sa mi raz 
podarilo takýto kasting aj vyhrať a reklama 
šla cez reklamné prestávky Super Bowl!

Môžete prezradiť niečo zo zákulisia 
kastingového procesu, ak ide 
o veľký štúdiový projekt ako trebárs 
spomínaný Casino Royale? 
S  kastingovou režisérkou som bola na 
stretnutiach a nahrávali sme v Londýne 
a  v  Prahe. Rada tiež spomínam na to, 
ako som bola na kastingu filmu s Bruce-
om Willisom. Tam som musela podpísať 
NDA, čo je non-disclosure agreement, 
garancia, že nebudem nikomu hovoriť 
o tom, čo som tam zažila. Prečítala som 
si scenár, no musela som sa zaručiť, že 
nič z  neho nikde nevyzradím. Na kaž-
dom bolo navyše napísané vodoznakom 
moje meno, čiže ak by som to dala na 

„Šoubiznisový život 
a kolotoč je ťažký. Keď 
sa v ňom už človek 
raz ocitne, nie je ľahké 
z neho vystúpiť. Má 
svoje pravidlá.”

„Mala som pocit, že 
keby som neodišla, 

na Slovensku by 
som zomrela.”
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Určite sa to zneužívalo. Čítala som aj je-
den rozhovor, myslím, že bol s Martinom 
Hubom, kde padlo také vyjadrenie, že ,ak 
chceli herecky s niekým spávať za rolu „je 
to ich problém". Neviem… Príde mi to celé 
zvrátené. Už len ten fakt, že je to vôbec mož-
né, uzavrieť takýto „obchod“, či už zo strany 
producenta, ale aj herečiek či modeliek.

Toto bolo zrejme jedno z vašich 
„vytriezvení“ z hollywoodskej 
rozprávky. Prišli aj iné rozčarovania?  
Pre mňa bolo veľkým problémom aj to, že 
sa so mnou chcelo stretávať a dvorilo mi 
veľmi veľa ľudí. Väčšinou mužov. Keďže 
som bola v L.A., raz za čas tam bola aj po-
nuka od ženy. Veľmi chcela ísť so mnou na 
rande napríklad bývalá manželka John-
nyho Deppa Amber Heard. Stretli sme sa 
v posilňovni. Ona mi dokonca sľúbila, že 
ak s  ňou pôjdem na večeru, vybaví mi, 
aby ma zastupoval jej agent. Vtedy ešte 
nebola taká známa, ale mala už dosť silnú 
agentúru. Ja však na také veci nie som. 
Nemôžem hrať hry, keď to tak necítim. 
To je potom strašná karma. 

Mala som pocit, že tak, ako v L.A. ľu-
dia túžia po kariére, sú aj posadnutí tým, 
že muž musí byť so ženou, že treba byť 
v nejakom vzťahu. Keď je niekto single, 
sám, ako keby bol neustále na nejakom 
hľadaní. Mňa to strašne unavovalo. To, 
že som niekedy chcela byť sama a  mať 
pokoj, bol problém. Bolo to dosť predá-
torské, násilné. Ja na také randenia, že 
„poďme a uvidíme", neverím. Keď som sa 
zamilovala, tak to skrátka prišlo. 

V USA je vraj hlásených najviac 
prípadov singlizmu. Diskriminácie 
ľudí, ktorí sú dobrovoľne single.
Vážne? To som nevedela. Ten tlak zo strany 
mužov bol ale obrovský. Niektorí sa ne-
vzdávali a verili, že nekonečnými správami 
alebo pripomínaním sa nakoniec vzdám 
a na to rande pôjdem. Možno aj to sa ale 
teraz mení. Ja mam fakt hodnoty nastave-
né inak a nemám potrebu niekoho hľadať 
silou-mocou a míňať na to veľa energie. 
Človek musí dokázať byť vedieť sám. Musí 
poznať sám seba. Ísť zo vzťahu do vzťahu 
a nepreliečiť si veci, to nie je dobré. 

Pomohli vám vaše hodnoty 
zachovať si nonšalantný prístup 
pri stretnutiach s hviezdami?  

Mne sa to všetko dialo tak vesmírne. Bola 
som kamarátka s trénerom Nicolasa Ca-
gea a chodila som k nemu na párty. Bola 
som tiež súčasťou takého spirituálneho 
Hollywoodu, skupiny, kde sme spoločne 
chodili na stretnutia, prednášky, filmy. 
Niekoľkokrát tam bola pozvaná napríklad 
Madonna. Jima Carreyho som videla v te-
levízii a odporučila spirituálnym ľuďom, 
ktorí s  ním potom aj založili firmu na 
šírenie spirituality v  Hollywoode. Nie-
koľkokrát som sa s ním potom aj stretla. 
S Jeffom Goldblumom to bolo iné. Boli 
sme párkrát spolu vonku. Máme aj pár 
spoločných fotiek. Keď sme išli na obed na 

Sunset Boulevard, všetci nás obletovali. 
Bolo to také hollywoodske. U nás niečo 
až takých rozmerov nezažijete. 

Mali ste veľa možností porovnať 
bezprostredný zážitok z osobného 
stretnutia s hviezdou s jej 
marketingovým obrazom, utvoreným 
pre verejnosť. Je niečo, čo vás 
v tomto smere prekvapilo? 
Iba raz som dostala košom. Vtedy, keď 
som v  kaviarni v  Santa Monice stretla 
rakúskeho herca Christopha Waltza. On 
hrá vo filmoch Quentina Tarantina. Stáli 
sme v rade na kávu a ja som mala golier 

internet, hneď by sa vedelo, že je to odo 
mňa. Viackrát sa mi stalo, že mi ponúkli 
nejakú celkom veľkú rolu s tým, že si mô-
žem prísť prečítať scenár. Tak, ako bývajú 
termíny kastingov, som mala termín na 
čítanie scenára. Prišla som tam a  spolu 
s  ďalšími dvoma ľuďmi som si ho teda 
mohla prečítať. Najprv sme však museli 
odovzdať naše mobily. A museli sme byť 
úplne ticho.  

Z pozlátky odbalená herecká 
brandža je plná nepotizmu, kritiky, 
sústavného tlaku na to, aby ste 
sa napasovali do obrazu, aký 
režisér či producent hľadá... Musí 
byť náročné ustáť toto všetko.
Súhlasím so všetkým, čo ste povedali. Nie 
je to vďačné povolanie. V Amerike až neja-
kých 99 percent členov hereckej únie musí 
robiť aj iný džob, aby dokázali prežiť. Len 
minimu ľudí sa podarí prekročiť tú magic-
kú hranicu a stať sa hviezdami. V L.A. je 
to také silné, že keď prídete do kaviarne, 
je isté, že každý tam na niečom pracuje. 
Jeden píše scenár, druhý je režisér, tretí 
zasa producent. Vrátane čašníkov a hoste-
siek, samozrejme. To je ten americký sen. 

Počula som, že v tamojších 
prevádzkach Starbucksu zámerne 
nastavujú klimatizáciu silnejšie, 
aby freelancerom nebolo príjemné 
vysedávať hodiny nad rozpísaným 
projektom a jedinou šálkou espressa. 
Je to pravda. V Starbuckse je veľká zima. 
Naschvál. Aby tam ľudia dlho nevydržali.

Nahliadli ste do Hollywoodu, videli 
ste časť šoubiznsu, ktorá mala 
bližšie k biznisu než k šou. Nezabilo 
to vo vás vášeň pre filmy? 
Tá vášeň odchádzala postupne. Súviselo to 
však aj s tým, ako som nastavená. Že mám 
v sebe dosť silné hodnoty. Chcela som po-
chopiť, prečo ľudia trpia, prečo chorejú 
a umierajú. Paralelne s tou túžbou hrať 
som sa vydala na tú cestu sebapoznávania. 
A možno v istom bode práve to sa pre mňa 
stalo dôležitejšie ako tie kariérne a herecké 
túžby a méty. 

V čase, keď ste sa rozhodli vrátiť 
sa na Slovensko, rezonovala 
svetom kampaň #MeToo, ktorú 
pomohli spopularizovať najmä ženy 

v Hollywoode. Vnímali ste tento 
dlho tabuizovaný problém aj vy? 
Bola som sklamaná z niektorých praktík. 
Keď producent chcel za to, že mi dá menšiu 
rolu vo filme za sto miliónov dolárov, sex. 
Nechcem nikoho menovať, ale zažila som 
si to. To, o čom hovorilo hnutie #MeToo, 
je reálne. Herečky bežne dostávajú také-
to ponuky. Vtedy je to vždy na osobnom 
rozhodnutí. Chcem byť hviezda, zahrať 
si vo veľkom filme a zarobiť si peniaze, 
no na oplátku musím predať svoje telo. 

Stretli ste sa aj s niekým kalibru 
Harveyho Weinsteina?
To už bola iná liga. Raz som ho stretla na 
ulici na festivale  v Cannes. Stačilo mi, 
aby sa nám raz stretli oči, a normálne ma 
striaslo. Myslím, že s takým človekom by 

som asi nešla ani na večeru. Ponuka od 
neho, našťastie nikdy neprišla.

Raz som na evente stretla jedného zná-
meho hollywoodskeho režiséra, ktorý už 
nie je medzi nami, a chcel moju vizitku. 
Na druhý deň mi jeho asistentka zavolala, 
aby som prišla na stretnutie. Bolo to krás-
ne do chvíle, keď som zistila, že si ma len 
takto skúšal, či by som náhodou nemohla 
byť jeho ďalšou milenkou. Podľa mňa je 
tento život strašne krátky na to, aby sme 
robili takéto obety. 

#MeToo malo aj odvrátenú stranu. 
Účelové obvinenia, žiadna 
prezumpcia neviny. Miestami sa 
to zvrhávalo na špinavú mediálnu 
hru, kde stačilo ukázať prstom 
a hneď mal niekto po kariére. 
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okolo krku, keďže som mala pár dni pred-
tým menšiu autohaváriu. Rozprávala som 
mu, ako ho mám rada. Povedala som, že 
som zo Slovenska a poprosila ho o spoločnú 
fotku. Odmietol. Myslela som si, že aspoň 
to Slovensko, a fakt, že sme susedia v Euró-
pe, naňho zaberie... Ale nie, on nepovolil. 
S  fanúšikmi sa vraj nefotí. Vtedy som si 
povedala, že ak niekto bude chcieť fotku 
so mnou, nikdy neodmietnem. A tak aj je.
Svet Hollywoodu je však krutý. Každý má 
nejaký svoj problém. Veľa hercov je chvíľku 
na vrchole, vyhrá trebárs aj Oscara, no už 
o pár rokov neskôr môže byť na dne. Ľudia 
poznajú svoje hviezdy z filmov, ale nezau-
jímajú sa, ako žijú v tom reálnom živote. 
To, že je niekto známy, neznamená, že má 
vždy šťastný život.

Zmenil pobyt v L.A. váš postoj 
k mamonu? K sláve? 
Časom sa mi upravili túžby. To, či som šťast-
ná, nemám spojené s úspechom v práci. 
Vlani som mala ísť robiť jednu reklamu 
a ponúkali mi za ňu veľmi málo. Keď som 
sa opýtala, prečo, vytiahli na mňa faceboo-
kovské a  instagramové čísla. Podľa nich 
som bola na samom spodku ich tabuľky 
úspešnosti a slávy na sociálnych sieťach. 
Je to zvláštna doba, v  ktorej sa teraz na-
chádzame. Nie všetko sa totiž dá merať 
tabuľkami. Alebo lajkami. 

Kým ste žili v USA, slovenský bulvár 
na vás nezabudol. A neboli to práve 
lichotivé články, ktoré by ste si 
chceli archivovať. Dotýkalo sa 
vás to či ste to príliš neriešili? 
Pred tým, ako to kvôli mojej spiritualite 
začalo byť zo strany bulváru naozaj kru-
té, ma to len prekvapilo. Čo všetko si dnes 
môžu novinári dovoliť! Vždy by mala exis-
tovať nejaká úcta. Povedala som si, že sa 
tým nebudem zaoberať a  päť rokov som 
neposkytla žiadny rozhovor. Niekedy bolo 
až neuveriteľné, aké bludy sa tu o mne po-
písali. Po návrate na Slovensko som začala 
komunikovať s bulvárom, lebo som mala 
pocit, že je čas, aby som k tomu všetkému 
povedala niečo aj ja. 

Niektoré vaše vyjadrenia boli za 
hranicou kontroverzie. Cez sociálne 
siete ste s ľuďmi komunikovali 
o veciach, ktoré nie sú ľahké na 
uchopenie a vyvolalo to rozpačité 

odozvy. Čo napríklad tvrdenie, že vás 
v noci navštevujú mimozemšťania?
Ale takto som to ja nikdy nepovedala! Po-
tom to závisí len od človeka, čomu verí. 
Dnes mi ľudia vyčítajú, že to, čo som robila, 
bolo trápne. Veľa vecí však nebolo tak, ako 
to médiá podali. Človek v  dnešnej dobe 
nemôže veriť sprostredkovaným infor-
máciám. Veľa novinárov si mnoho vecí 
vymyslelo. 

Máte teda pocit, že vám 
médiá ukrivdili? Že vytrhávali 
vaše slová z kontextu? 
V roku 2012 som mala asi 200 sledovateľov 
či fanúšikov. Vtedy som nejako intuitív-
ne začala pridávať veci a nastal ten ďalší 
magický moment, keď nabiehala spätná 
väzba. Moje videá sa stali virálnymi. Mala 
som pocit, že nastal boj svetla a tmy. Viem 
však, že som vtedy nebola uzemnená a tak 
som aj znela. Lenže ja som nevedela, že ma 
bude sledovať nie 200 ľudí, ktorí mi úplne 
rozumejú, ale cele Slovensko. Nebola som 
na to pripravená. Na také veci sa ale ani 
pripraviť nedá. Nedá sa to naplánovať. 
Bola som pri nahrávaní vo veľmi vysokých 
energiách,  v silnom meditačnom stave. 
Neskôr som začala byť reálnejšia. Lebo tak 
môžem osloviť viac ľudí. Pred niekoľký-
mi rokmi by som napríklad rozhovor pre 
Playboy určite nerobila. Myslela by som 
si, že to je niečo príliš pozemské. Dnes sa 
na to dívam inak. 

Nič ale neľutujem. Pretože som si istá, že 
sa urobilo obrovské množstvo práce. Toto 
bola určite najťažšia rola, akú som vo svo-
jom živote hrala. Prinášať nové vedomie. 
Zlizla som si za to strašné veci. Niektorí 
ľudia, ktorí mi vedome ubližovali a písali 
nepravdy, by mali byť v spirituálnom vä-
zení (smiech). Ale vážne. Som prekvapená, 
že keď ľudia páchajú iste veci, ani sa neza-
myslia nad tým, že možno predsa len Boh 
a karma existujú.

Vďaka tomu, čo sa o mne popísalo, mám 
dnes dokonalý prehľad o tom, kde sa nachá-
dzajú ľudia otvorení spiritualite, a koľko 
ich je. Tisícky z nich mi písalo a podporo-
valo ma. Našli si ku mne cestu. Cítim, že 
sa prebúdza aj veľa mladých. Majú úplne 
inú energiu, ako sme mali my. Nevedomosť 
a neskúsenosť ale útočí stále. Porekadlo, že 
„najprv si z teba budú robiť srandu, potom 
budú proti tebe tvrdo bojovať a nakoniec 
ťa akceptujú", fakt platí.  

Istý čas sa o vás povrávalo 
aj to, že ste v sekte... 
Jedna z mojich vlastností je, že som veľmi 
intuitívny a samostatný človek. Som ba-
ran! Tak, ako ma nikto nikdy nedohnal do 
manželstva, tak by ma nikdy nedohnali ani 
do nijakej sekty, spoločenstva či skupiny. 
Ja mám svoju vlastnú filozofiu a ak som 
aj v  minulosti nejakému učiteľovi alebo 
učeniu verila až príliš, veľmi skoro mi 
bola ukázaná druhá strana mince. Čím 
viac som obdivovala, tým bolestivejšie to 
vytriezvenie potom bolo. Som osudu vlast-
ne vďačná, že to mám takto nastavené. Že 
nikde nemôžem byť príliš dlho, či niečomu 
príliš veriť. Musím byť skrátka sama sebou, 
samostatná. 
Žiadna sekta mi nehrozí. Dokonca nemám 
ani rada to, keď si ma ľudia idealizujú. Lebo 
za tým vždy príde sklamanie. A urážanie sa. 
Nechcem byt na piedestáli. Nepotrebujem 
obdivovateľov. Chcem spolucestovatelov na 
ceste životom. Rada sa podelím s tým, čo 
viem, ale obdiv ani nič podobné nechcem. 

Čo myslíte, v akej etape tej vašej 
spirituálnej cesty sa dnes nachádzate?
Veľa učení hovorí, že sú otázky, na ktoré 
nikdy nebudeme tu na zemi vedieť odpove-
dať. Neverila som tomu a vždy som chcela 
vedieť viac a ísť ďalej. Mám však pocit, že 
to, čo som chcela vedieť, už viem. A teraz je 
to už len o praktickom živote a o praktickej 
práci na sebe. 

Nie je to trochu deprimujúce 
tvrdenie? Keď má človek 
vo všetkom jasno, chýbajú 
prekvapenia. Neústi to do nudy? 
Nie. Všetkému, čomu som chcela rozumieť, 
už rozumiem. Teraz už mám tie náradia 
a nástroje na to, ako so sebou pracovať. Ale 
život ponúka veľa výziev a skúšok, nedá 
nám len tak pokoj. Veľa ľudí nevie, že čím 
ste ďalej a čím viac sa vám zvyšuje vedomie, 
tým ťažšie lekcie prichádzajú. Čím viac 
svetla do seba dáte, tým väčšia špina a bo-
lesť musí vyjsť na povrch. To je zákon. Preto 
je aj veľa spirituálnych ľudí sklamaných. 
Vydali sa na cestu vývoja a musia v sebe 
všetko odhaliť. Často bývajú prekvapení, 
aké veci sa im začnú diať. Lebo vesmír začne 
spolupracovať. Ak chce človek rásť, musia 
prísť lekcie. Veľa ľudí nechápe, aké ťažké 
je naozaj na sebe pracovať a byť si vedomý 
seba samého. 

Kým v minulosti mali veľký úspech 
knihy o tom, ako byť šťastný, mám 
pocit, že dnes už tento trend slabne. 
Napokon, byť sústavne šťastný je dl-
hodobo neudržateľné a zrejme ani nie 
veľmi zdravé...

Stopercentne s  tým súhlasím. Aj 
preto som nikdy nebola vyznávačkou 
motivačných kníh či  všelijakých ko-
učov. Stále sa usmievať a byť šťastný 
to sa nedá! O tom ani život nie je. My 
sme sem prišli vyvíjať sa a  rásť. Do 
pozitívneho myslenia sa siliť nemôže-
me. Skôr či neskôr totiž príde obrov-
ský pád, bolesť. Prehnané pozitívne 
myslenie je podľa mňa až biela mágia, 
manipulácia s energiou. Tá sa neskôr 
aj tak musí dostať do normálnu, do 
rovnováhy. 

Tony Robbins, najväčší motivačný 
kouč v Amerike, za ktorého seminár 
som pred štrnástimi rokmi zaplati-
la 2000 dolárov, má teraz problémy 
s hnutím #MeToo. Kolujú videá, na 
ktorých tlačil na ženy. V koučingu, aj 
v práci.  Mne po jeho seminári eufo-
rická energia vydržala asi dva týždne. 
Rozišla som sa s frajerom, prestala som 
si krútiť vlasy, obhrýzať nechty a zača-
la som byť iba pozitívna. Nahovárala 
som si, aká som šťastná. No po dvoch 
týždňoch prišiel zlom a  ťažký pád, 
kedy byť nazad v realite bolelo viac, 
ako keby som do tých euforických sfér 
ani nikdy nešla. Tie stavy šťastia sú 
neudržateľné. 

Čo je vaša droga? 
Láska. Všeobecná, bezpodmieneč-
ná. Teraz môžem napríklad cítiť 
lásku k  vám. Môžeme sa poznať už 
z minulosti. Proste tú lásku len tak 
cítim. Už to, že sme sa zladili v ob-
lečení, bolo pekné znamenie hneď 
na začiatku. Myslím, že nie je úplne 
správne, keď ľudia vyberajú, že len 
niekto je hoden ich lásky. Vložia do 
niekoho svoju lásku aj šťastie, no čo 
potom, keď ten alebo tá odíde? Zrazu 
je tá ich láska preč. Láska je stav bytia! 
Hybná sila tohto vesmíru. Lepidlo, 
ktoré ho drží pokope. Treba ju cítiť. 
Len tak. Bezpodmienečne. 
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(NE)MORSKÝ (NE)JEŽKO
Milovníci tradičnej japonskej kuchyne veľmi 
dobre vedia, čo dostanú na tanieri, keď si 
objednajú „uni“. Vyhľadávaná, už od obdobia 
antiky požívaná delikatesa z útrob morského 
ježka sa zvykne jesť surová s vytlačeným 
citrónom, býva súčasťou sushi či sashimi, 
pripravujú sa z nej rybacie omáčky. Ostrieľaní námorníci ju 
dokonca vmiešajú do raňajkovej praženice, akoby ani nešlo 
o druhú najdrahšiu pochúťku z kategórie darov mora. Jediné 
jedlé komponenty morského ježka, pohlavné žľazy nesprávne 
označované ako „kaviár“, sú nielen skvelým zdrojom vitamínov, 
zinku a nenasýtených mastných kyselín, ale tiež látky zvanej 
anandamid. Tá podporuje produkciu dopamínu, hormónu 
slasti, čo robí z morského ježka osvedčené afrodiziakum. 
Doposiaľ sa uni držalo mimo radaru aktivistov, azda aj preto, 
že oblasti preľudnené ježkami predstavujú ekologickú hrozbu 
a ich lov je teda win-win situáciou pre rybárov aj obchodníkov. 
No trend nepustí a po adaptovaní vegánskych verzií tuniaka, 
kreviet či úhora došlo už aj na ježkov. Fuji Oil Holdings je 
tak prvou spoločnosťou na svete, ktorá začína s predajom 
vegánsky spracovaných (ne)morských (ne)ježkov, chuťovo 
vraj na nerozoznanie originálu, no pripravených zo sójového 
základu s použitím zeleninových olejov. Ochutnáte?   

(NE)MORSKÝ (NE)JEŽKO
Milovníci tradičnej japonskej kuchyne veľmi 
dobre vedia, čo dostanú na tanieri, keď si 
objednajú „uni“. Vyhľadávaná, už od obdobia 
antiky požívaná delikatesa z útrob morského 
ježka sa zvykne jesť surová s vytlačeným 
citrónom, býva súčasťou sushi či sashimi, citrónom, býva súčasťou sushi či sashimi, 
pripravujú sa z nej rybacie omáčky. Ostrieľaní námorníci ju 
dokonca vmiešajú do raňajkovej praženice, akoby ani nešlo 

(NE)MORSKÝ (NE)JEŽKO
Milovníci tradičnej japonskej kuchyne veľmi 
dobre vedia, čo dostanú na tanieri, keď si 
objednajú „uni“. Vyhľadávaná, už od obdobia 
antiky požívaná delikatesa z útrob morského 
ježka sa zvykne jesť surová s vytlačeným 
citrónom, býva súčasťou sushi či sashimi, 

1

Text: MONIKA ER

4544

   
HOTLIST



DO KRČMY NA ČAJ 
Počuli ste o borovičke s príchuťou 
vína? Ani my nie (i keď, čo nebolo, 

môže byť), zato čaj s príchuťou 
piva sa na trhu vyhrieva už nejaký 

ten týždeň. Victoria Bitter, jeden 
z austrálskych pivných bestsellerov, 
uvádza kurióznu novinku, ktorou sa 
chce zavďačiť všetkým abstinujúcim 

hedonistom. Pivový čaj možno 
podávať s ľadom aj zahorúca, 

pričom jeho chuť a aróma sľubujú 
navodiť autentický krčmový zážitok, 

zjemnený výluhom z kvalitných lístkov 
cejlónskeho čierneho čaju. Hybridná 

nápojová novinka neobsahuje ani 
stopu po alkohole, je vhodná pre 

vegánov aj pre ľudí s bezlepkovou 
diétou. Teraz už len ostáva vyriešiť 

dilemu, či tohto mačkopsa servírovať 
v krígli alebo v porcelánovej šáločke.  

44
VEDECKY POTVRDENÉ: 
VIAC EMOJI, VIAC SEXU 
Tím vedcov z Univerzity v Indiane zverejnil výsledky štúdie, 
ktorá v priebehu roka sledovala komunikačné stratégie 
viac ako päťtisíc ľudí aktívnych na online zoznamkách. 
Výsledkom je odporúčanie, aby ste sa neštítili ukončovať 
vety infantilnými obrázkami z balíka smartfónových 
emoji. Zabudnite na doterajšie „dobré“ rady, že tieto 
konverzačné barličky používa len generácia Z a po 
tridsiatke už len lúzri. Najnovšie zistenie hovorí o tom, 
že práve hravý a univerzálne zrozumiteľný jazyk emoji 
pomáha nastoliť emotívne expresívnejší ráz konverzácie 
a slúži ako náhrada za gestá, ktoré v sprostredkovanom 
prejave bez priameho kontaktu zúfalo chýbajú. Baliči, 
ktorí pri flirte cez správy používajú (pozor, nie nadužívajú) 
emoji, uvádzali v dotazníkoch aktívnejší sexuálny 
život v porovnaní so suchárskejšími pisateľmi, čo svoj 
prejav limitujú znakmi abecedy. Aj sexi jazyk emoji má 
však svoju odvrátenú zónu a znaky, ktoré odpudzujú 
viac, než tie ostatné. Podľa štatistík aplikácie online 
randenia Clover majú ženy tendenciu neodpovedať 
na správy, v ktorých sa pričasto vyskytuje emoji so 
vztýčeným baklažánom, zaťatou päsťou, napnutým 
bicepsom a potleskom. Skrátka – ego dole, páni! 5

CESTOVINY  
ZACHRAŇUJÚ  

PLANÉTU 
Nemusíte byť ani vášnivý environmentalista, 

aby ste zaregistrovali, že problematika plastových slamiek 
je v súčasnosti jednou z najdiskutovanejších eko tém. Čoraz 
viac spoločností pod tlakom kritickej verejnej mienky upúšťa 

od klasického „brčka“ neónových farieb a vyraďuje slamky 
z obehu, respektíve ich nahrádza udržateľnejšími riešeniami 
z kovu či z papiera. Lenže kov nevyhovuje každému a papier 
sa zas ľahko rozmočí. S neobvyklým novým konceptom prišli 

prednedávnom Briti, ktorí začali vyrábať slamky z cestovín. 
Rúrky zo pšenice zmiešanej s vodou sú pevné, príjemné na 

použitie a hlavne, predstavujú ideálny biodegradovateľný 
materiál, keďže sa pri spracovaní odpadu rozložia už 

v priebehu 24 hodín, čo je mimochodom tridsaťnásobne 
rýchlejšie, ako čas úplného rozkladu papierových slamiek. 

Cestovinové slamky Stroodle si môžete objednať cez 
Amazon v piatich európskych krajinách. Výťažok z predaja 

odvádza výrobca neziskovým organizáciám zameraným na 
skoncovanie so znečisťovaním planéty umelými hmotami. 

3

ŠATY NA HRAD! 
Pamätáte si ešte na veľkú internetovú aféru #thedress z februára 
2015? V hlavnej úlohe boli vtedy šaty, ktorých nejednoznačný 
odtieň vyvolal globálnu názorovú vojnu. Tohtoročné leto rieši 
svet, teda aspoň jeho dámska časť, novú šatovú senzáciu. Na jej 
začiatku bol tuctový model dlhých bielych šiat s čiernymi bodkami. 
Z doposiaľ nešpecifikovaného dôvodu, ktorý je v súčasnosti 
(nie, nerobíme si z vás srandu) predmetov výskumov sociálnych 
vedcov a psychológov, sa práve tento konkrétny päťdesiateurový 
módny kúsok nemenovanej značky stal takým populárnym, 
až to viedlo k zriadeniu vlastného instagramového profilu 
s desiatkami tisíc sledovateľov a k ustanoveniu medzinárodného 
dňa Wear The Dress. Dokonca bol zaznamenaný prípad 
kazašskej nevesty, ktorá podľahla trendu a namiesto svadobných 
šiat si pred oltár obliekla spomínanú bodkovanú superstar. 
V súvislosti s bizarným módnym fenoménom idú niektorí tak 
ďaleko, že hovoria o provizórnom zriadení akéhosi pouličného 
sesterstva, ktorého členstvo je podmienené vlastníctvom šiat. 
Túžba po originalite tentoraz ustupuje zákonom tribalizmu 
a evolučnej potrebe patriť do skupiny „svojich“. V tomto prípade 
zrejme do skupiny žien, ktoré vedia oceniť splývavé strihy, 
čo zakryjú každý špek, ľahko sa perú, rýchlo sušia a netreba 
ich žehliť. Ale radi si počkáme na senzačnejšie vysvetlenie, 
len čo sa témy chytia slovenské konšpiračné weby. 

2
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z letných lások
LEKCIE   
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Nepotrebujeme vedecké výskumy ani 
sociologické štúdie na fundované prenik-
nutie do problematiky. Prakticky všetko 
podstatné k  téme letnej lásky je zhrnu-
té v  deviatich strofách, ktoré do sveta 
v auguste 1978 vypustili páni textári Jim 
Jacobs a  Warren Casey. Ich óda na hor-
monálne besnenie, song Summer Nights, 
je podľa hodnotenia magazínu Billboard 
v  top desiatke najväčších letných hitov 
všetkých čias. Zamatové hlásky Olivie 
Newton John a Johna Travoltu dajme te-
raz bokom, odrhovačka z  Pomády je ne-
objavená studnica múdrostí aj vo svojej 
surovej, nezhudobnenej podobe. Pre po-
treby nášho článku poslúžili jej texty ako 
ideálny východiskový materiál. 

„Summer loving happened so fast“
O  tom, že nákaza vírusom letnej lásky 
má mimoriadne rýchlu inkubačnú dobu, 
sme sa mali možnosť presvedčiť už v  ča-
soch mládežníckych táborov. Za métu 
úspechu sa vtedy považovalo iniciovanie 
vzťahu po prvom slaďáku, na prvej dis-
kotéke, v  prvý večer. Najväčší táboroví 
borci v priebehu dvojtýždňového turnu-
su vystriedali hneď niekoľko partneriek 
a nebolo nič nezvyčajné, ak jednu držali 
za ruku po raňajkách a úplne inú po ve-
čeri toho istého dňa. Ani „raňajkové 
baby“ však neostali dlho samy, takže pri 
pohľade zvonku pripomínala vzťahová 
dynamika táborov spellingovský seriál, 
kde každý rieši s  každým. Tento priam 
pudový prístup prejavovania náklonnos-
ti, ktorý v bežnom živote zaváňa ľahkou 
promiskuitou, je v  liberálnom letnom 
mikrokozme tolerovaný, dokonca prefe-
rovaný. Vysvetľuje to mnohé, napríklad 
nesmrteľnosť ošúchaných praktík plážo-
vých inžinierov aj zvonivý smiech žien, 
ktoré v kamarátskych tlupách posedáva-
jú pri bare a  bez pohoršenia kúpia všet-
ky lacné ťahy chlapíkov od vedľajšieho 
stola. Prvá lekcia z letnej lásky teda znie: 
Keď chcete riešiť, riešte a NERIEŠTE.

„We went strolling drank lemonade, 
we made out under the dock“
Letné lásky prichádzajú opečiatkované 
heslom YOLO (You Only Live Once). 
Keďže sa väčšina z  nich odohráva v  do-
volenkovom režime, odpadá tým bre-
meno zlaďovania pracovných kalendá-
rov. Robíme, čo chceme, kedy chceme 

a s kým chceme. Jediný nástroj časového 
manažmentu, ktorý potrebujete, je vaša 
chuť niečo spolu podniknúť. Žiadne plá-
novanie. Žiadne rozpaky, či je váš nápad 
dostatočne na úrovni. Je leto, úroveň 
padá v  momente, keď uzavretú obuv 
vymeníme za žabky. Nemusíte preto 
prácne zháňať lístky na premiéru Ver-
diho opery, postačí aj miestny lunapark 
a pozvanie na cukrovú vatu. Prvok hra-
vosti je vo sfére letných lások kľúčový. 
Vyvetraná hlava a oslobodenie sa od spo-
ločenských konvencií sú výborným bu-
díčkom pre vaše nespútanejšie ja... a aj 
pre všeličo iné. Leto a  nezáväzné letné 
vzťahy prajú erotickému experimento-
vaniu, na aké v  priebehu roka nemáte 
čas, energiu alebo gule. Tak smelo vy-
kročte z vašej komfortnej zóny a rozdaj-
te si to hoci aj pod mólom, ako sa spieva 
v  Summer Nights. Nejaká tá rana po 
trieske v stehne a krabie uhryznutie sa 
do pár dní zahoja, zato šteklivý zážitok 
a radosť zo spontaneity z vás tak skoro 
nevyšumia.   
  
„Summer fling don't mean a thing 
but oh oh the summer nights“
Sexturista necestuje s  víziou prežitia 
osudovej romance, takej, pri ktorej si 
zasmoklí vaša babička, keď si ju v  ne-
deľu popri žehlení pozrie na Hallmar-
ku. Nie. Letná láska je demonštráciou 
krásy prítomného okamihu. Úplne vás 
odrovná svojou razanciou. Keďže sú si 
obe strany vedomé, že ide o  „limited 
edition“ randenie, dávajú do toho všet-
ko a neboja sa robiť chyby, ako to býva 
pri nekrátenom, klasickom procese 
oťukávania. V  lete ale nikoho netrápi, 
či na druhom rande netresnú somarinu 
alebo či o  sebe neprezradia príliš veľa 
a príliš rýchlo. Paradoxne, zoči voči let-
ným láskam sa správame neraz ozajst-
nejšie ako pri budovaní pevného vzťa-
hu. Pretože nás nik netlačí, aby sme 
boli najlepšou, najpáčivejšou verziou 
samého seba. Nestrážime tak chúlosti-
vo náš prejav, nezapíname rozum tam, 
kde nám v  pohode vystačí aj intuícia. 
Vhupnúť do vzťahu, ktorý má ohrani-
čený účel a trvanie, je v určitých život-
ných fázach nesmierne oslobodzujúce, 
obzvlášť keď ste po mizernom rozchode 
a  ešte ste celkom neprecitli z  citového 
zombie módu. Pri letných láskach po-

trénujete sebavedomie aj zabudnuté po-
lohy Kámasútry. 

„It turned colder that's where it ends, 
so I told her we'd still be friends“
Tak náhle, ako letná láska odštartovala, 
obyčajne aj finišuje. A  my sa na tomto 
mieste znova vrátime k spomienkam na 
tábory. Pamätáte sa, ako ste si na konci 
turnusu sľubovali, že ostanete s  vašou 
láskou v kontakte? A tešili ste sa z každé-
ho (niekedy aj navoňaného a orúžované-

ho) listu, ktorý vám poštárka priniesla? 
Postupne ich ubúdalo, frekvencia medzi 
nimi sa zvyšovala, obsah sa oklieštil na 
neurčité kamarátske frázy. Až prišiel po-
sledný. Bez toho, aby na seba v riadkoch 
upozornil, že po ňom už nepríde ďalší. 
Bol to očakávaný vývoj, nie dôvod na 
zlomené srdce. Dnes je však o dosť prob-
lematickejšie, ak chcete nechať letnú lás-
ku prirodzene vychladnúť. Pretože spá-
rovanie korešpondenčných adries pred 
dvadsiatimi rokmi nebolo to isté ako sú-

časné spárovanie Facebookov, Instagra-
mov a  Twitterov. Sociálne siete sú ako 
váš netaktný opitý kamoš. Bez opýtania 
prezradia aj to, čo nechcete vedieť. No 
vážne, potrebujete mať vedomosť o tom, 
že vaša letná bohyňa podporuje politic-
kých extrémistov, spamuje zúfalo tráp-
nymi motivačnými citátmi, má dcérku 
z  prvého manželstva a  zrejme aj o  de-
sať rokov viac, ako vám tvrdila? Preto 
naša posledná lekcia z  letnej lásky bude 
najtvrdšia. Nechajte ju, nech sa skon-

čí presne tam, kde sa začína váš návrat 
do rutinného života. Nekompromisne. 
Takto ostane zakonzervovaná vo svojej 
dokonalosti. Stane sa vašou súkromnou 
legendou. Predmetom vášho denného 
snenia, nástrojom sexuálneho obrode-
nia a zdrojom tajomného úsmevu, ktorý 
sa vám asociačne zjaví na perách zakaž-
dým, keď sa v  budúcnosti vyberiete do 
destinácie, kde sa vaše horúce Summer 
Nights odohrali.  

„Summer loving 
happened 
so fast"
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Text: AR ORA R ANOV

Máte veľmi netradičné meno. Čomu 
vďačíte za tento unikát?
Mojim cudzokrajným koreňom, otcovmu balkán-
skemu pôvodu. Som spolovice Maďarka, spolovice 
Albánka žijúca na Slovensku a milujúca túto krajinu.
 
Prečo ste sa rozhodli pre štúdium medicíny?
Pre toto rozhodnutie som mala dva veľmi vážne 
dôvody. Prvým bola moja odveká túžba pomáhať 
ľuďom. Vždy som bola človek, ktorý sa „rozdá“ 
druhým. Druhý motív je viac osobný, už od det-
stva som chcela byť nezávislou vzdelanou ženou 
s vlastným názorom a navyše ma vždy bavili prí-
rodné vedy.
 
Ako prebiehalo vaše štúdium 
na lekárskej fakulte?
Bolo to ťažkých, no zároveň veľmi emotívnych 
šesť rokov môjho života. Bifliť sa nevyhnutnú te-
óriu nikdy nebola moja šálka kávy, ale prešla som 
si aj týmto obdobím. Zlom v  mojom pohľade na 
medicínu nastal, keď som počas štúdia začala pra-
covať na operačných sálach a centrálnom príjme, 
kde som sa dostala k reálnym pacientom a zákro-
kom. Toto podporilo moju túžbu stať sa uznáva-
nou chirurgičkou (urologičkou). Štúdium medicí-
ny však v človeku prebudí cieľavedomosť do takej 
miery, že sám zistí, ako veľmi  dokáže posúvať svo-
je hranice. Za tento poznatok som veľmi vďačná.
 
Bola estetická medicína vaším snom?
Úprimne, estetická medicína bola mojou najhor-
šou nočnou morou, aj keď moja mama a sestra ma 
k  nej motivovali od začiatku štúdia. Vždy som 
bola vedátorský, intelektuálny typ človeka a  na 
tento odbor som sa (teraz viem, že neprávom) po-
zerala pomedzi prsty. Myslím si, že je to výsledok 
platenej reklamy a  len určitých osôb, ktoré nám 
médiá predostierajú. Ozajstná estetická medicí-
na je však na Slovensku na veľmi vysokej úrovni 
a  je plná úžasných odborníkov. Pôvodne som sa 
chcela venovať urológii, alebo brušnej chirurgii, 
no osud to zariadil inak a  ihneď po škole som sa 
zamestnala na klinike maxilofaciálnej chirurgie 
na onkologickom ústave a  lekárskej fakulte, kde 
pracujem stále a je to mojou „hlavnou“ profesiou.
 MU
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Keďže sa venujem chirurgii hlavy 
a  krku, povedala som si, že by som sa 
rada zúčastnila nejakých školení este-
tickej medicíny. Po prvom kurze som 
vedela, že som objavila niečo, čomu sa 
chcem venovať. Najprv som aplikova-
la výplne a  botulotoxín kamarátkam, 
sestre a  mame a  klientela sa mi vďaka 
výsledkom začala rýchlo rozrastať. Teraz 
to považujem za neoddeliteľnú súčasť 
svojej profesie a  vidím krásu a  uspoko-
jenie v tom, ako ľuďom dokážem spraviť 
radosť a pomôcť zdvihnúť sebavedomie. 
Po práci s ťažko chorými pacientmi je to 
veľmi príjemná práca.
 
Stretávate sa vo svojej 
lekárskej praxi aj s extrémnymi 
požiadavkami pacientov?
Samozrejme. Striekačku však držím 
v  rukách ja a  za svoje hranice nezájdem 
ani za žiadne peniaze. Mnoho pacien-
tov za mnou príde s  fotografiou svojho 
ideálu krásy a  povie mi: „Takto by som 
chcel/a vyzerať.“ Vtedy preberiem reálne 
možnosti a  najmä zvážime celkovú nut-
nosť požadovaných zákrokov. Estetická 
medicína je stále MEDICÍNA a  pacient 

si nemôže sám stanovovať postup. Ob-
zvlášť mi vadia obrovské pery a líca, kto-
ré pacientku znetvoria na nepoznanie, tá 
potom v  panike pátra, čo by ešte mohla 
doplniť, keďže jej na tvári vznikol neprí-
ťažlivý nepomer a  dostáva sa do koloto-
ča, z ktorého potrebuje nutne vystúpiť.
 
Čo by ste poradili našim čitateľom 
ako prevenciu proti starnutiu?
V  prvom rade staré dobré – zdravý 
životný štýl, pohyb, málo stresu, do-
statok spánku… (kto si to dnes môže 
dovoliť?!).  A  v  druhom rade, nebojte 
sa dopriať si kvalitnú kozmetiku (s  re-
tinoidmi) a  v  rozumnej miere zákroky 
estetickej medicíny, ktoré vám pomôžu 
vyzerať a cítiť sa lepšie, nech ste v akom-
koľvek veku. Za zmienku taktiež stoja 
komplexné výživové doplnky, ktoré do-
daním mikroživín v potrebnom množ-
stve môžu pomôcť človeku cítiť sa lepšie.
 
Viete svojim klientkam povedať, 
že ,,dosť“, toto už by aj stačilo?
Áno, robím to na dennej báze. Naj-
ťažšie je preniknúť do duše pacientky, 
väčšinou má tento problém žena, ktorá 

si myslí, že estetická medicína vyrieši 
všetky jej životné problémy a  vybuduje 
si tým závislosť od týchto zákrokov, po-
rovnateľnú napríklad s anorexiou. Nie-
kedy však stačí, aby od niekoho, hoci aj 
odo mňa, počula, že je krásna a  stačí. 
Ak to pochopí, zistí, že mi nejde len 
o  to, aby som do nej „narvala" všetko, 
čo mám po ruke a zobrala za to peniaze, 
začne mi dôverovať a vybuduje sa medzi 
nami dlhodobý vzťah.
 
Čo je podľa vás zabijak krásy?
Vulgárne predávanie sa a  afektovaný 
prejav.
 
Aké novinky dnes prináša 
estetická medicína?
Žijeme v  dobe neinvazívnych zákrokov. 
Málokto si môže dovoliť vypadnúť z pra-
covného kolobehu na dva týždne, čo je 
priemerná doba rekonvalescencie po in-
vazívnych zákrokoch. Preto na popularite 
naberajú tzv. „lunch break“ zákroky, čo sú 
miniinvazívne zákroky ako napríklad do-
plnenie objemu výplňami, botulotoxín, 
niťový lifting ako alternatíva k  náročné-
mu zákroku a rôzne prístrojové ošetrenia.

 Chodia sa k vám skrášľovať aj muži?
Áno a  je ich stále viac. Anti-ageing už 
dávno nie je žiadne tabu a muži sa chcú 
páčiť tak isto ako ženy, tiež radi pôsobia 
pestovaným dojmom. Páni sa dnes už 
nemusia báť feminizácie svojich muž-
ských proporcií, správne vyškolený le-
kár vie základné rozdiely medzi ošetre-
ním tváre ženy a muža.
 
Aké zákroky u vás podstupujú 
klienti najčastejšie?
Najčastejšie je to odstraňovanie mi-
mických vrások botulotoxínom, no 
v poslednom čase na popularite naberá 

trend tzv. „maskulinizácie.“ Ide o dopl-
nenie objemov na miestach ako brada, 
sánka a  lícne kosti, pre podčiarknutie 
mužským čŕt tváre. Veľa pánov tiež trá-
pi druhá brada a dožadujú sa aj neinva-
zívneho body contouringu.
 
Máte tzv. chorobu z povolania? Keď 
niekoho stretnete, premýšľate, 
čo by ste na ňom vylepšili?
Musím sa priznať, mám. Každý deň sa 
ma ľudia pýtajú: „Pani doktorka, čo by 
ste na mne vylepšili?“ Odpoveď z mojej 
strany musí byť rýchla, preto prirodze-
ne takmer každý jeden človek, s ktorým 

sa stretnem zoči-voči, prejde mojim zák-
ladným drobnohľadom.

 Vo svojom odbore ste pomerne mladá, 
aké sú vaše pracovné ambície?
Mojou celoživotnou ambíciou je dať zo 
seba pacientovi to, čo odo mňa očaká-
va, či už maxilofacálnej chirurgií alebo 
estetickej medicíne. Veľmi dôležité je 
s  pacientom správne komunikovať, vy-
svetliť mu čo je možné dosiahnuť a čo nie 
a  hlavne všetky riziká. Ďalej sa chcem 
venovať pedagogickej činnosti na LFUK, 
kde pôsobím ako asistent. Samozrejmos-
ťou je dosiahnutie atestácie z maxilofaci-
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álnej chirurgie a titul PhD. Akademická 
a klinická kariéra je jedna stránka, no čo 
sa estetickej medicíny týka, človek musí 
uspieť aj vo veľmi náročnom svete bizni-
su, ak nechce svojou prácou a  talentom 
kŕmiť celý život iných. Môžem pokojne 
vyhlásiť, že je to pre mňa ďalšia vysoká 
škola. Ťažká škola, kde nie sú skúšky, 
ale za chyby a  naivitu sa platí. Naplniť 
túto náročnú ambíciu mi veľmi pomáha 
manžel a blízki priatelia.
 
Estetických kliník a lekárov 
je na Slovensku dosť, ako 
vnímate konkurenciu?
Konkurenciu vnímam paradoxne veľmi 
pozitívne. Stále tvrdím, že ľudí, ktorí sa 
o seba starajú, pribúda, pacientov je dosť 
pre všetkých a odborníkov, ktorí sú v tej-
to brandži kvalitní, rešpektujem a mám 
sa od nich stále čo učiť. Pacient a doktor 
sa podľa môjho názoru musia „nájsť“, 
vzájomne si rozumieť ako ľudia.  Už sa 
mi párkrát stalo, že som mala pocit, že 
požiadavkám pacienta nedokážem vy-
hovieť, videl na svojej tvári niečo úplne 

iné ako ja svojím profesionálnym okom. 
Odporučila som ho na iné pracovisko.
 
Čo vás v živote napĺňa?
Rodina, priatelia, práca, psy a samozrejme 
progres. Od neho som vyslovene závislá.
 
Kde čerpáte inšpiráciu?
Veľkou inšpiráciou sú pre mňa zahranič-
ní a domáci lekári venujúci sa estetickej 
medicíne na naozaj vysokej úrovni, ďalej 
krásni ľudia a samozrejme moji pacienti.
 
Pracovne ste veľmi vyťažená. 
Ako relaxujete?
Ťažko. Priznávam sa, že trpím workoho-
lizmom, môj mozog pracuje 24/7 a  keď 
nie som práve v práci, rozmýšľam, čo vy-
lepšiť, čo budem robiť alebo operovať na 
druhý deň, študujem či už maxilofaciál-
nu chirurgiu alebo estetiku. Môj muž ne-
znáša, keď vidí, ako zas hľadím do diaľky 
a  vymýšľam niečo nové, keď mi akurát 
skončila dvanásťhodinová pracovná 
doba. Každý rok si minimálne na dva 
týždne doprajem zahraničnú dovolenku 

s priateľmi, kde naozaj dokážem vypnúť. 
Počas roka sa po práci najradšej túlim 
v  posteli s  mojím mužom pri nejakom 
dokumentárnom filme alebo seriáli.
 
Ste krásna a inteligentná žena, 
čo je priam vražedná kombinácia. 
Manžel na vás nežiarli?
Keďže trávim všetok svoj voľný čas 
s  ním, nemá kedy (smiech). Otázku 
vernosti máme vyriešenú tak dobre, že 
žiarlivosť u  nás neprichádza do úvahy. 
Skôr by som povedala, že je mojím naj-
väčším fanúšikom.
 
Máte svoje životné motto?
Verím v  karmu a  poctivú prácu, kon-
krétne motto nemám.
 
Vaše slová pre našich 
čitateľov na záver?
Každému prajem cítiť sa čo najlepšie vo 
svojej koži, čo sa týka či už zdravia, ale-
bo aj vzhľadu. Predsudky v mojej realite 
neexistujú.  
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V troch to naozaj nedám...

Teraz predsa nemôžeš odísť...

Než som stačila povedať,
že nie som taký typ dievčata, už som bola.

Poď si s nami urobiť selfíčko.

Mal som asi 16 rokov.
Išiel som do lekárne kúpiť škatuľku. Bola tam krásna mladá lekárnička 
a videla, že je to prvýkrát, čo nakupujem prezervatívy. Dala mi jedno 
balenie a spýtala sa ma, či viem, ako sa to používa.
Poctivo som priznal: 
„Tak to naozaj neviem, je to prvýkrát!“
Otvorila balenie, vytiahla jeden z prezervatívov a natiahla si ho na 
prst. Povedala mi, aby som sa vždy dôkladne ubezpečil, že je správne 
nasadený. Vyzeral som ako úplný blbec...
Rozhliadla sa okolo seba, či sme v obchode skutočne sami. 
„Moment,“ zamkla dvere. Vzala ma za ruku a odviedla dozadu. 
Rozopla si blúzku a dala si ju dole. To isté urobila s podprsenkou.
„Vzrušuje ťa to?“ opýtala sa.
Zmohol som sa len na kývnutie hlavou. Povedala mi, že nastal čas 
nasadiť prezervatív. Medzitým, čo som to realizoval, dala si dole 
sukňu, nohavičky a položila sa na stôl.
„Ponáhľaj sa, nemáme veľa času,“ hovorí.
Tak som na ňu vliezol. Bolo to krásne, ale bohužiaľ som to dlho 
nevydržal. Pozerala sa na mňa sklamane. 
„Nasadil si si aspoň dobre prezervatív?“ pýta sa.
„Zaiste,“ a hrdo ukazujem svoj palec. Potom stratila vedomie!

Prečo majú ženy radšej autá s otvorenou strechou? 
Pretože majú viac priestoru pre nohy.

Príde chlapík na policajnú stanicu. 
Hneď sa pýta: 
„Prosím vás, kde tu máte bonzáreň?“
„Na konci tejto chodby, posledné dvere vpravo.“
Chlapík poďakuje a vydá sa ukázaným smerom. Príde k dverám, 
zaklope, vojde a spustí na prítomného príslušníka: 
„Mám suseda a ten má na záhrade zložené drevo.“
Policajt sa na neho pozrie a hovorí: 
„No, to nám ale nestačí, musíte povedať viac.“
Bonzák: 
„To drevo má sto metrov a je dovezené z Nemecka.“
Policajt: 
„No to nám stále nestačí.“
Bonzák: 
„Ale on v ňom pašuje zlato!“
Policajt sa usmeje, vezme telefón a hneď začne 
plánovať akciu.
Bonzák spokojne odíde domov, otvorí si pivo, zdvihne 
telefón a volá susedovi, ktorého práve udal: 
„Tak som ti, Jozef, objednal to sekanie dreva a mám pocit, že 
to bude rovnaká partia, ktorá ti na jar zryla záhradku.“

U Novákovcov na záhrade jedného večera 
pristane lietajúci tanier.
Vylezie z neho jeden ufonský, ale celkom 
prijateľne vyzerajúce pár, a tak ich Novákovci 
pozvú domov a urobia žúr. Keď už sú trochu 
v nálade, tak chlapom napadne, že by si 
mohli trochu rozšíriť obzory a prehodiť si 
manželky.
Nováková si odvedie ufóna do spálne, vyzlečie 
sa, znechutene si ho prezerá a myslí si: to vari 
nie je možné, veľký chlap a taký malinký...?  

Lenže ufón si trochu zakrúti ušami a pipík mu zrazu vyrastie do 
správnej veľkosti a Nováková si užíva až do rána.
Ráno, keď ufóni odleteli, žiariaca Nováková hovorí manželovi: 
„Ja som to mala úplne perfektné! Čo ty, Ivko?“
Novák na to reaguje: 
„U mňa to za veľa nestálo. Úplne normálne ako vždy, navyše mi pri 
tom celý čas hrozne krútila ušami...“

„Andrejka, nie sú všetci chlapi takí, ako sa o nich hovorí.
Poznám jedného, ten je dvadsať rokov ženatý a každý večer je doma.“
„Anežka, tomu sa teda hovorí láska.“
„Aj tak by sa tomu dalo hovoriť. Ale v tomto prípade zohráva určitú 
úlohu aj obrna.“

Chlapi idú v noci z krčmy a kvôli tomu, že majú málo, jeden 
dotiahne kumpánov do chalupy.
Hneď ako vojde za dvere, začne potichu rozprávať: 
„Tu je kúpeľňa, tu má moja žena kuchyňu. Vedľa v izbičke spí náš 
synček... Pssssst, nech chlapca nezobudíme.“
Kukne do spálne a pokračuje: 
„Tu spí moja žena a vedľa nej – to som ja.“

Stretnú sa dvaja kamaráti. 
„Predstav si, včera, keď som išiel z krčmy domov, ma predbehol  zlodej 
a vliezol do domu predo mnou!“
„A čo si s ním urobil?“
„Nemusel som robiť vôbec nič, napriek tomu leží v nemocnici...
Manželka si totiž myslela, že to som ja.“

Foto: MARIO O I
Stajling: AR ORA R ANOV

Playmate mesiaca september sa modelingu venuje preto, že má rada show. Byť v Playboyi je jej snom už 
dvadsať rokov. V živote ju inšpirujú zaujímaví ľudia a hory. V modelingovom priemysle vzhliada k Helene 
Christensen. Vo voľnom čase sa rada venuje joge, fitnessu, jazde na koňoch a behu. Jedného dňa by si rada 
otvorila kaviareň, vlastnila koňa a bola obklopená dobrými ľuďmi. Naša tvár z obálky má rada láskavosť, lásku, 
zábavu a sebadôveru.  Ella West neznáša hlúposť a zlé návyky. Je jej jedno, kde zažije skvelé rande, dôležité pre 
ňu je, s kým tam bude. Riadi sa heslom: Žiaden stres, žiadna dráma a treba si užívať každý moment života!

Instagram: @lady_ella_west | Pôvod: Česko | Vlasy: blond | Oči: modré
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Plk. Mgr. Bc. Lukáš Kmec, MBA  
(Česká republika)
Radca – vedúci Oddelenia prípravy a riadenia jednotiek ZÚ HZS ČR
Garant programu MBA – Crisis and Security Management na EUROPEAN INSTITUTE v Prahe

Lukáš Kmec vyštudoval Lekársku fakultu Ostravskej univerzity na katedre 
urgentnej medicíny a forenzných vied. Neskôr študoval na CEVRO inštitúte 
v Prahe odbor Bezpečnostné štúdiá a je tiež úspešným absolventom 
manažérskeho postgraduálneho programu MBA v oblasti Krízového manažmentu 
na EUROPEAN INSTITUTE.

V súčasnosti pracuje na pozícii vedúceho Oddelenia prípravy a riadenia jednotiek Záchranného útvaru 
Hasičského záchranného zboru Českej republiky. Prednáša na niekoľkých rôznych inštitúciách, odborných 
i špecializovaných kurzoch. V minulosti slúžil niekoľko rokov v 4. brigáde rýchleho nasadenia AČR, 
konkrétne vo výsadkovom prápore v Chrudimi, s ktorým sa zúčastnil misie KFOR v Kosove.

„Oceňujem profesionálny prístup vedenia i tímu EUROPEAN INSTITUTE, aj preto som sa po absolvovaní 
programu MBA - Crisis Management rozhodol prijať ponuku spolupráce v oblasti lektorskej činnosti.“

Doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.  
(Slovenská republika)
Garant programu MPH – Management of Public Health na EUROPEAN INSTITUTE
Prednostka Anatomického ústavu LFUK

Študijná prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a pre kvalitu 
a modernizáciu štúdia v slovenskom jazyku v študijnom odbore 
všeobecné lekárstvo.

Slovenka roka 2013 v kategórií zdravotníctvo a absolútna Slovenka roka 2013.

Doc. Eliška Kubíková absolvovala  študijné pobyty na Mayo Clinic USA, v chorvátskom 
Záhrebe, v Belgicku, na Semmelweisova Univerzita Budapešť.

Čestný občan rodnej obce pri 880. výročí zmienky o Košútoch (20. júna 2019).

„Všetky nadobudnuté zručnosti a skúsenosti by som rada odovzdala cez Európsky Institút 
a jeho aktivity kolegom, ktorí majú záujem byť úspešnými manažérmi vo svojom odbore.“

David Bohbot, MBA
(Izrael)
Izraelský bezpečnostný expert, odborník a inštruktor 
bojového umenia Krav Maga.

Absolvent a lektor EUROPEAN INSTITUTE v odbore Crisis 
and Security Management. Je oficiálnym konzultantom 
izraelské Akadémie proti terorizmu, ktorá školí všetky elitné 
jednotky izraelskej armády a špeciálne jednotky z celého sveta. 
Je aktívny v židovské komunite v Prahe a má rabínsky titul.

Bolo mi cťou osobne spoznať pána Vladislava Stanka, kolegu 
v bezpečnostnej oblasti, ktorý dokázal vybudovať veľmi 
úspešný mezinárodný inštitút s progresívnymi vzdelávacími 
metódami a proklientským prístupom.

Manažéri súkromných spoločností, ale i pracovníci štátnej správy si môžu obohatiť kariéru postgra-
duálnym manažérskym štúdiom, ktorého absolventi získavajú tituly MBA (Master of Business Admi-
nistration), MPA (Master of Public Administration), MPH (Master of Public Health) a LL.M. (Master of 
Laws). Študijné programy poskytujú nie len teoretické vzdelanie v disciplínach práva a managementu, 
ale i zvládnutie praktických manažérskych zručností.

EUROPEAN INSTITUTE OF BUSINESS AND PUBLIC EDUCATION z pozície významné-
ho medzinárodného vzdelávacieho inštitútu spolupracuje okrem medzinárodných inštitúcií 
mimo EU, UK, Izrael aj s poprednými univerzitami v ČR, SR, Poľsku a svojim absolventom 
vydáva medzinárodné certifikáty v kooperácii s certifikačnou autoritou IES – International 
Education Society London.

     EUROPEAN 
INSTITUTE PRAGUE

Chcete byť ? 
Študujte na

-

prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D.
(Slovenská republika)
Dekan Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

Garant programu MBA – Business Management 
na EUROPEAN INSTITUTE
Fakulta manažmentu má vytvorenú sieť „Stredísk študentskej praxe, praktic-
kej prípravy a transferu výskumu", čím umožňuje študentom intenzívny kon-
takt s vybranými podnikmi a overenie využitia ich vedomostí v praxi. Spo-
lupráca fakulty s EUROPEAN INSTITUTE nám dáva možnosť prepojenia 
výskumu a štúdia s manažérmi z odbornej praxe na medzinárodnej úrovni.
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Pre záujemcov o kvalitné a cenovo dostupné štúdium MBA, MPA, MPH a LL. M. garantujeme 
v rámci PR akcie zľavu 30 % zo štandardnej ceny 4800,-€ + DPH na všetky študijné programy, 
tablet zdarma, vstupenky do divadla Aréna v Bratislave, alebo do divadla Semafor v Prahe 
a losovanie o víkendový pobyt v Londýne pre prihlášky doručené do 30. 9. 2019. Ukážkové 
hodiny grátis realizujeme v European Institute v Prahe a v Canadian Institute v Bratislave.

Záujem o ukážkovú hodinu alebo prihlášky na štúdium posielajte písomne na 
emailovú adresu:

studijne@european-institute.cz

  ČR  +420 730 850 858
  SR  +421 948 850 858

E I E

a losovanie o víkendový pobyt v Londýne pre prihlášky doručené do 30. 9. 2019. Ukážkové 
hodiny grátis realizujeme v European Institute v Prahe a v Canadian Institute v Bratislave.

Záujem o ukážkovú hodinu alebo prihlášky na štúdium posielajte písomne na 

Všetci študenti získajú tablet zdarma, vstupenky do divadla Semafor v Prahe, alebo do divadla Aréna v Bratislave,
modernú on-line knižnicu BOOKPORT so 4400 odbornými publikáciami. 

Losovanie o víkendový pobyt v LONDÝNE! 

Chcete byť úspešní? Študujte na EUROPEAN INSTITUTE! 

MBA, MPA, MPH a LL.M.
• Kvalitní lektori zo SR, ČR a zahraničia

• Spracovanie prihlášok bez poplatkov
• Možnosť úhrady ceny za štúdium na splátky
• E-learning a on-line knižnica v cene štúdia

WWW.EUROPEAN-INSTITUTE.CZ 30% zľava do 30. 9. 2019

Chcete byť úspešní? Študujte na  
EUROPEAN INSTITUTE PRAGUE

Ing. Vladislav STANKO, MBA, LL.M.
Zakladateľ a Managing Director pre EÚ, Srbsko a Rusko
EUROPEAN INSTITUTE OF BUSINESS AND PUBLIC EDUCATION v Prahe, ČR

Citáty:
T. G. Masaryk: Nebát se a nekrást. 
M. R. Štefánik: Ja sa prebijem, 
lebo sa prebiť chcem.

Vladislav Stanko sa narodil 
v roku 1974 v Košiciach. Je 
absolventom Žilinskej univerzity 
v Žiline, fakulty špeciálneho 
inžinierstva, v odbore bezpeč-
nostný manažment, absol-
ventom štúdia MBA a LL.M. 
s medzinárodným diplomom 
IES - London a momentálne 
externým doktorandom na Fa-
kulte managementu Prešovskej 
univerzity v Prešove v odbore 
management (Ph.D.).

Vladislav Stanko je Managing 
Director EUROPEAN INSTITU-
TE v Prahe a vedúcim organizačnej zložky EUROPEAN INSTITUTE v Žiline. Je predseda klubu Spoločnosti 
Generála Milana Rastislava Štefánika v Prahe. Je členom bezpečnostnej sekcie Hospodárskej komory Českej 
republiky, členom vzdelávacej sekcie Hospodárskej komory Českej republiky, členom Českej manažérskej 
asociácie - CMA.

Od decembra 2018 je poslancom mesta Košice a MČ Košice - Dargovských hrdinov. Pôsobí v komisiách 
vzdelávania, kultúry, športu, národnostných menšín, verejného poriadku, životného prostredia a výstavby, 
v radách škôl a ako kontrolný orgán v MRAK, o.z. Medical Rescue Association v Košiciach.

SÚŤAŽ 
o poukaz na štúdium 

MBA, MPA, MPH a LL.M 
v hodnote  

4 800 €
Ak správne odpoviete na otázku, ČO ZNAMENÁ SKRATKA MBA? a správnu 

odpoveď pošlete na emailovú adresu office@playboy.sk do 30.09.2019, 
dostanete sa do zlosovania o poukaz v uvedenej hodnote zdarma.

MBA JE SKRATKA PRE
1) Národná basketbalová liga
2) Manažérsky titul - Master of Business Administration
3) Medzinárodná bezpečnostná agentúra

Vylosovanie a odovzdanie poukazu prebehne 28.10.2019 v rámci 
promócií absolventov a pri oslave štátneho sviatku ČR k 101. výročiu 

vzniku samostatnej Československej republiky v Prahe.
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Text: MAREK OMEN

Exceluje na zlom povrchu
Focus má vo verzii ST-Line s 1,5-lit-
rovým motorom označeným 
EcoBoost pod kapotou skrytý 
poklad. Ide o  3-valcový agregát 
s  výkonom 150 koní, ktorý má 
krútiaci moment 240 Nm. Nie sú 
to impozantné cifry, ale stačí infor-
mácia o  pohotovostnej hmotnosti 
1 404 kilogramov a viete, že za vo-
lantom sa bude slovo nuda skloňo-
vať jedine pre obsah rozhovoru so 
zvyškom posádky. A tú pokojne ne-
chajte doma, pretože ST-Line si uži-
jete najlepšie osamote. Skvelá šesť-
stupňová manuálna prevodovka 
a spojka ako z ríše snov si pýta, aby 
ste si dožičili živočíšny pocit z jazdy. 
Šoférovanie v pretekárskych tenis-
kách, alebo len v  ponožkách ešte 
umocní dojem symbiózy s  autom, 
najmä keď šoférujete v  kľukatia-
cich sa úzkych cestách s  profilom 
ako na pretekárskej trati. Pozdĺž 
malebného Neziderského jazera 
sa tiahnu úseky prvotriedneho 
asfaltu, no  v  lete je vzduch pre-
sýtený vlhkosťou z  vody, čo mu 
mierne znižovalo výkon. Napriek 
tomu však ťahal až do červeného 
poľa otáčkomeru, kde ste mohli 
nakrátko podržať. Najmä na 
dvojke a  trojke, čo sú prevodové 
stupne, na ktorých zvládnete väč-
šinu jazdy v  meste a  na okresných 
cestách. Ešte si užijete kus zábavy 
aj na štvorke, no keď ju zaradíte, 
pohybujete sa rýchlosťou, z  ktorej 
sa naplno zrýchľuje vysoko nad le-
gálny limit. Benzínové ST-Line je 
najlepšie na trojke, kde sa prejaví 
jeho vycibrený charakter, najmä 
teda viacprvková zadná náprava, 
pre ktorú sa pokojne otočíte a dáte 
si repete náročného úseku a vôbec 
nevadí, ak bude povrch pripomí-
nať mesačnú krajinu. Odladený 
podvozok navyše filtruje takmer 
všetky nerovnosti, takže stačí pár 
kilometrov a ST-Line vo vás prebu-
dí elán šoférovať len tak, pre radosť 
z jazdy, a to je v súčasnosti rarita.  

Čierny podpis
Niekto ide na vec tvrdo.  Proti 
gustu žiaden dišputát a  Focusu 
sa takého správanie vyslovene 
neprieči, skôr naopak. Ak vyp-
nete trakčnú kontrolu, zaradíte 
jednotku, trochu podržíte spoj-
ku a dáte plný plyn, pneumatiky 
vás nebudú mať práve v  láske. 
Poháňaná je predná náprava, 
a  tak štart z  miesta s  kvíliacimi 
kolesami zvládne každý a  je to 
v  podstate nuda, zmysel dáva jej 
vypnutie až počas jazdy na ces-
te, ktorú dobre poznáte. Zaraďte 
dvojku a  pred zákrutou uvoľnite 
tlak v  pravom členku. Rýchlosť 
klesá. Pár metrov pred apexom 
dajte plný, no alebo radšej len do 
troch štvrtín a  to, čo bude nasle-
dovať, je skúškou vašich nervov 
aj zvieračov. 

Riadenie sa v meste môže zdať 
až príliš preposiľňované, lenže 
práve v  ostrej zákrute pochopí-
te, prečo. Rúčkovanie po venci 
vo vysokej rýchlosti, keď sa vám 
začne mierne vychyľovať zadok 
auta, nie je práve to, čo by ste 
chceli robiť. Stačí však dať malé 
kontra a ste naspäť v ideálnej sto-
pe a je to omamný pocit, ktorý je 
ako droga. Odpočítavate sekundy 
do ďalšej zákruty a keď sa vynorí 
ľavotočivá a mierne pretiahnutá, 
navyše so stúpajúcim profilom, 
viete, ako ju zvládnete. Dvojka, 
noha dole z  plynu. Rýchlosť kle-
sá, tep rastie. Adrenalín a benzín, 
dve látky, ktoré vám sprostredku-
jú radosť. Plyn na podlahu. Trvá 
to len chvíľu, no desatiny vníma-
te ako sekundy. Každý svoj pohyb 
prenášaný na auto cítite a  vďaka 
dokonalej ovládateľnosti a  pred-
vídateľnosti sa nemusíte stra-
chovať. Focus ST-Line ide presne 
tam, kde ho chcete mať. Áno, je 
to návyková droga a jedna dávka 
spustí závislosť, ktorej sa ťažko 
zbavuje. 
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MODRÁ 
RAKETA

Ford Focus 
ST Line

FORD FOCUS 1,5 ECOBOOST ST-LINE
MOTOR: 1 497 cm3 
VÝKON: 150 koní – 6 000 otáčok
KRÚTIACI MOMENT: 240 Nm
MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ: 208 km/h
ZRÝCHLENIE 0-100 KM/H: 8,9 s 

AUTO SNOV

  S  
AUTO SNOV
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Pokojne mu hovorme nežný obor. Se-
demmiestny Espace totiž na cestách 
naozaj pôsobí ako gigant, čo si poriadne 
uvedomíte až na svetlách, keď zastavíte 
v rovine s autobusom MHD. 

Keď ho budete šoférovať, užijete si 
kus zábavy, pretože má dobrý podvozok 
a  výborný motor, ale najprv to skúsme 
z iného sedadla. Tretí rad je skôr určený 
pre deti, priemerne veľký človek si tam 
veľa komfortu neužije. Každopádne, 
posedenie v druhom rade je akoby z le-
teckého sveta. Ak lietate Ryanairom, 
priestor na nohy je na palube nemysli-

teľné slovné spojenie, ak však  cestujete 
s top prepravcami, miesta máte nadmie-
ru, a rovnako to má aj päť metrov dlhý 
Espace. Dokonca si dokážete prehodiť 
nohy. Príjemný dojem z  jazdy umocní 
aj panoramatické okno, ktoré siaha až 
tesne k  tretiemu radu, a  najmä v  noci 
si počas diaľničných presunov užijete 
skvelý výhľad na hviezdy a ak cestujete 
len vo dvojici a premôže vás únava, exis-
tuje rýchle riešenie. Okrem predných 
sedadiel sa dajú všetky elektricky sklá-
pať, takže na odpočívadle si môžete dať 
rýchleho „šlofíka“. Stačí stlačiť čarovné 

Text: MAREK OMEN

N      E      
         
       

       E  
       

tlačidlo a  za okamih sa pred vami rozloží pro-
vizórna posteľ, na ktorej sa ani nemusíte krčiť. 
Predstavte si, že máte natiahnuté nohy, otvorené 
strešné okno a potichu vám hrá hudba. Espace je 
tak v podstate aj provizórny mini karavan, s kto-
rým navyše poriadne popreháňate kadejaký se-
dan – a to váži takmer dve tony! 

Výkonný motor
Dlhá cesta, ale aj krátky presun do obchodu pred-
stavuje v  Escape v  najvyššej verzii Initiale Paris 
príjemne strávený čas. Ak si však nastavíte špor-
tový režim, bude podvozok o čosi tvrdší a riade-
nie o kus presnejšie? Nie veľmi, zato však motor 
predvedie skrytý potenciál a  najmä na mokrej 
ceste treba uvážlivo dávkovať plyn, keď auto ešte 
nemáte poriadne v rukách. Nejde o to, že by bolo 
pretáčavé alebo nedotáčavé, skôr o spôsob, akým 
zrýchľuje z miesta. Predné kolesá dokážu poriad-
ne zahrabať a inštinktívne povolíte tlak na plyn. 

Model Initiale stojí vyše štyridsať tisíc a ostré 
štarty ani nepatria medzi aktivity, na ktoré je 
určené. Luxusné MPV je v prvom rade spoločník 
na stredne dlhé a dlhé trasy. S cestným bicyklom 
uloženým vzadu, bez toho, aby ste museli zvesiť 
predné koleso, je jazda do maďarského Györu 
príjemný zážitok aj vďaka výbornému Bose au-
diu. Ak idete okresnými cestami, na krajniciach 
občas natrafíte na hlbšie diery. Espace však fil-
truje všetky nerovnosti a v ostrých zákrutách nič 
nevŕzga, jediný a len sotva počuteľný hluk gene-
ruje vytiahnutá roletka tienidla, do ktorej nará-
ža vzduch zo stiahnutých predných okien. 

Počas dlhšej trasy narazíte na jeden zásadný 
problém – nízke rýchlostné limity. Čím rýchlej-
šie totiž idete, tým lepšie sa šoféruje a najlepšie je 
okolo stovky v tiahlych zákrutách, kde cítite sy-
nergiu odladenej automatickej prevodovky a ra-
dového štvorvalcového motora, ktorý si nevypý-
ta ani s ťažkou nohou na plyne viac ako 7 litrov. 
Cestou naspäť ho pokojne môžete zveriť do rúk 
partnerke, ktorá takmer päť metrov dlhé auto 
bez najmenších problémov zaparkuje pozdĺžne 
aj v  centre mesta, napokon - zaparkuje každý, 
pretože vďaka parkovaciemu asistentovi Espace 
Initiale Paris si vlastne všetko odmaká sám. 

Renault má viac šikovných pomôcok, ktorými 
uľahčuje život vodičovi a celej posádke, a presne 
tak si predstavujeme ideálne auto. Žiaden futu-
risticky pôsobiaci elektromobil držiaci sa naj-
novších trendov, ale účelové riešenia zabalené 
v atraktívnej a vysoko úžitkovej karosérii.  

RENAULT ESPACE
VEĽKÝ ELEGÁN

Renault Espace Initiale

Motor: 4V, 1 997 cm3

Výkon: 200 koní
Točivý moment: 
        400 Nm pri 1 450 ot./min
Zrýchlenie 0-100 km/h: 9,1 s
Max. rýchlosť: 215 km/h

AUTO REVIEW

V   R  E
AUTO LEGENDY

74

Fo
to

: A
N

RE
 O

RO

75



Okruhové kladivo
Začiatok 70. rokov sa označuje ako jedna 
z  najlepších ér ľudstva. Vyspelé krajiny 
prosperovali a v spoločnosti, celkom netra-
dične, panovali prívetivé podmienky pre 
rozvoj. Veľké pracovné nasadenie, vyššie 
platy a uvoľnená atmosféra viedli k zvýše-
nému toku financií na svetových trhoch. 
Mnohí sa však začali nudiť, a tak vymýšľali 
spôsoby, ako sa zabaviť. Veľa ľudí zažívalo 
adrenalín na pretekárskych okruhoch a či 
už sedeli za volantom, alebo na tribúnach, 
to nebolo podstatné. Automobilky začali 
pracovať na rôznych špeciáloch, ktoré by 
mohli speňažiť, pretože pravidlá niekto-
rých šampionátov vyžadovali stavbu urči-
tého počtu homologizovaných kusov. 

V BMW však začali pracovať na M1 s cie-
ľom vyhrať svetový šampionát v skupine 5, 
kde mali autá prezývku siluety a  nie pre-
to, aby svoje špeciály predávali solventnej 
klientele. Na dizajne netradične tvaro-
vaného kupé s  výklopnými svetlometmi 
sa podieľal Paul Bracq a  šéf novej divízie 
BMW Motorsport Jochen Neerspasch 
plánoval predstavenie auta na ženevskú 
výstavu v  marci roku 1978, keďže ho chcel 

nasadiť do rovnakého ročníka 24-hodinov-
ky v Le Mans. Ambície značky však stopla 
FIA, keďže zmenila predpisy pre skupinu 
5 a  požadovala vyrobenie 400 kusov iden-
tických vozidiel pred prvým nasadením. 
BMW však dokázalo vyrobiť len 2 kusy týž-
denne. Preto hľadali pomoc u konkurencie, 
ktorá by im s  výrobou pomohla. Rozhodli 
sa pre Lamborghini, lenže to sa ocitlo vo 
finančných problémoch a  Taliani by ne-
boli schopní požiadavku splniť. Napokon 
sa rozhodli pre na prvý pohľad zúfalý akt 
– výrobu rozložili medzi niekoľko firiem. 
Okrem Marchesi z  Modeny a  Ital Designu 
z  Turína sa na objednávke podieľala ešte 
spoločnosť Baur zo Stuttgartu. Marchesi 
vyrábal priestorový trubkový rám a zavese-
nie, ktoré ešte navrhli u  Lamborghini. Na 
rám sa v Turíne prichytávali plastové diely 
karosérie a  u  Baura usádzali mechaniku 
a interiér vyrobené v BMW. Náročná logis-
tika znamenala astronomické náklady, ale 
sen o nasadení do svetového šampionátu si 
v Mníchove nenechali zhatiť. Za dizajnom 
stál napokon slávny Giorgetto Giugiaro, 
ktorý z prototypu prevzal výklopné svetlo-
mety a prednú časť auta. 
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Skvelý motor 
Do M1 montovali agregát odvo-
dený z radového šesťvalca z mo-
delu 3.0 CSL. Novinka však do-
stala dvojitý rozvod OHC a štyri 
ventily na valec, nepriame vstre-
kovanie paliva, elektronické 
bezdotykové zapaľovanie Mag-
netti Marelli. Výkon 277 koní 
stačil, aby jazdilo 262 km/h a na 
stovku sa dostal za 5,6 sekundy. 
Neerpasch si mohol konečne 
vydýchnuť – splnil sa mu sen. 
BMW malo superšportové auto. 
Lenže, veľké ambície sa opäť 
prihlásili o slovo a šéf BMW do-
stal megalomanský plán. Išiel 
za Maxom Moseleyom, ktorý 
vtedy pracoval ako vedúci aso-
ciácie konštruktérov Formuly  1 
a  dohodol s  ním vznik série 
Procar, ktorá sa jazdila v rokoch 
1979 až 1980 každú sobotu ako 
sprievodný program európskych 
pretekov F1. Na okruhoch bolo 
25  áut, pričom 5 prvých miest 
bolo vyhradených pre najrých-
lejších jazdcov formuly. Úspešný 
projekt skončil v roku 1981 a do-
vtedy brány továrne opustilo 
456 exemplárov. Jeden z  nich 
dokonca pomaľoval Andy War-
hol, a dnes patrí k najvzácnejším 
kusom M1. 

BMWBMWBMWBMW M1 M1 M1 M1
SUPERŠPORT 
Z MNÍCHOVA1.
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Sexi Tara sa cíti najlepšie 
pri pózovaní pred 

kamerou pri západe 
slnka na pláži. Kedysi 

bola veľmi hanblivá, no 
dnes má sebavedomia na 

rozdávanie a je šťastná. 
Za svoj najväčší úspech 

považuje fotenie pre 
Playboy, o ktorom snívala 
odmalička. Jej sen sa stal 

realitou. Najviac sexi sa 
cíti v rafinovanej spodnej 
bielizni. Rada sa bozkáva 

a tancuje.

Vek: 26 rokov | Pôvod: Exxex
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Daň za kariéru
Je v  tom skrytý paradox. Za rozmach 
moderných sabatikalov môžu zvyšujú-
ce sa nároky na výkonnosť jednotlivca. 
Šikovný, po úspechu bažiaci človek me-
siace, možno roky siaha na dno svojich 
fyzických a  mentálnych síl, nespáva, 
neodpočíva, pracuje na kumulovaní 
majetku, aby jedného dňa zaplatil „daň 
za kariéru“ a  sumu vo výške niekoľko-
mesačných výplat minul za ozdravný 
program, ktorý má do  jeho robotickej 
schránky znova vdýchnuť kus člove-
činy. Spôsobov, ako prostredníctvom 
sabatikalu reštartovať zavírený moz-
gový softvér, je veľmi veľa a,  navzdory 
všeobecnému mýtu, žiaden z  nich ne-
spočíva v  aktivite vykladania nôh na 

stôl kdesi na bermudskej pláži. Ani ten 
najluxusnejší sabatikal si totiž nemožno 
zamieňať s predĺženou dovolenkou. Po-
intou tu nie je zabíjať čas ničnerobením, 
naopak. Métou sabatikalistov je vziať 
čas do hrsti, nenechať sa ním ovládať 
a vyžmýkať z každej minúty maximum 
tak, aby sa pamäťové stopy zanesené od 
deadlinov, meetingov, brainstormingov 
a brífingov prepísali hodnotnejšími im-
pulzmi. Lozením po kopcoch, plávaním 
so žralokmi, cestou okolo sveta. Vzdelá-
vaním. Žitím. 

Drahá utópia? 
Idea sabatikalu je bezpochyby lákavá 
a  odobrená desiatimi z  desiatich psy-
choterapeutov ako výborné prevenčné 

PRÁZDNINY PRE 
VYHORENÝCH
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opatrenie pred hroziacim syndrómom 
vyhorenia. V  realite však, minimálne 
v  našich zemepisných šírkach, nie je 
celkom štandardné zaklopať u  šéfa na 
dvere a  oznámiť mu, že najbližších pár 
mesiacov budeme na najnovšom pro-
jekte participovať iba cez Skype a vo ve-
černých hodinách, keďže doobedia plá-
nujeme tráviť vysádzaním stromčekov 
v  záhradách tibetského kláštora. Ak 
opomenieme skupinu voľnomyšlien-
kárskych freelancerov, ktorí si zorga-
nizujú sabatikaly aj sami a  v  partizán-
skych podmienkach za päť päťdesiat, sú 
výlety pre vyhorených luxus. Finančný 
aj časový. Cestovné kancelárie to veľmi 
dobre vedia a  pri zaraďovaní sabatika-
lov do ponuky zážitkových zájazdov 
myslia na to, že unikátnosť cesty nikdy 
nesmie ísť na úkor očakávaného špič-
kového komfortu. Zjednodušene pove-
dané, ponuka je pre tých, čo chcú zažiť 
všetko, no nezašpiniť sa pri tom. 

Mimo zabehaných trás 
Ako taký tip top sabatikal vyzerá? Vy 
si povedzte! Cestovní agenti operujúci 
v  tomto špecifickom segmente turizmu 
suplujú rolu event manažérov aj  privát-
nych conciergov. Čím rozpínavejší je váš 
sabatikalový rozpočet, tým flexibilnejšie 
vám vedia vyjsť v  ústrety a  vypracovať 
program, ktorý nasýti vašu dušu toľký-
mi zážitkami, že hrdinovia z kníh Jule-
sa Verneho sa môžu so svojimi fádnymi 
dobrodružstvami schovať za amazonskú 
palmu. Sú dve základné cesty, ako poňať 
sabatikal. Monotematicky alebo kom-
plexne. V  prvom prípade si vyberiete 
výlet zameraný na konkrétnu aktivitu 
a  istý čas strávite plne sústredený práve 
na ňu. Nadobudnete novú životnú zruč-
nosť a naučíte sa definovať svoju ľudskú 
hodnotu inak, než optikou korporátnej 
hierarchie pracovného zaradenia. Mô-
žete študovať taje kaligrafie na japon-
skom vidieku, môžete vyrábať domáce 

cestoviny na Sardínii alebo sa capnúť po 
vrecku a zapísať sa na čakací list vesmír-
nych turistov pod hlavičkou Virgin Ga-
lactic. Obloha je vaším limitom. 

Liečba zážitkami 
Druhá kategória programov je pre-
špekulovanejšia a  k  vášmu energetic-
kému  reštartu má pomôcť čo možno 
najväčšia šírka záberu rozmanitých 
aktivít a  prostredí, ktoré počas sabati-
kalu vystriedate. Výbornou ukážkou je 
pobytový balíček istej londýnskej ces-
tovky, neskromne nazvaný „Ultimátny 
luxusný wellness výlet okolo Zemegule“. 
Za bezmála 200 000 eur na osobu dosta-
nete do rúk letenky a itinerár na 365 dní 
dopredu. Zažijete rok plný zmysluplnej 
akcie, adrenalínu, meditácie a  pozná-
vacích ciest, takže keď sa po návrate po-
sadíte naspäť do svojho kancelárskeho 
kresla, budete si pripadať mierne vytrh-
nutý z  kontextu, asi ako E.T. strihnutý 
s  Indianom Jonesom. Balíček zahŕňa 
zastávky v  dvadsiatich krajinách na 
štyroch kontinentoch a  desiatky plá-

novaných činností pre 
rozvoj osobnosti, roz-

delených do kategó-
rií fitness, wellness, 
výživa, dobrodruž-

stvo a kultúra. Dosť 
na to, aby ste nárazo-

vo dohnali zameškané 
a  vynahradili si všetky 

tie nemastné neslané do-
nášky, chvatne jedené nad 

klávesnicou počítača. A ak je 
pre vás sabatikal až príliš extrémnym od-
klonom od manažérskej filozofie „busy“ 
života, dajte si na začiatok aspoň pol dňa 
voľna a vyberte sa do zoo, smer pavilón 
šeliem. Inšpiráciu, ako vypnúť, máte 
rovno pred sebou – lev prespí 18-20 hodín 
denne a predsa si udržuje neotrasiteľnú 
pozíciu CEO džungle... 
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Zaujímavosti  
o sabatikale

• Najpopulárnejší vek na sabatikal je 38 rokov. 

• Viac ako 80 % ľudí je presvedčených, že 
time out z pracovného života je najlepšie 
užiť si bez existenčných neistôt, teda až po 
dosiahnutí solídneho pracovného postavenia. 

• Približne 20 % z top stovky popredných 
spoločností sveta má v súbore benefitov 
ukotvené aj platené sabatikaly 
pre svojich zamestnancov. 

• Vybrané americké firmy organizujú 
pre členov svojich top manažmentov 
„transformačné cesty“. Jednou z fyzicky 
najnáročnejších je aljašská. Program 
za 20 000 eur okrem iného zahŕňa 
šoférovanie SUV po zasneženom teréne 
so zaviazanými očami, pričom šofér sa 
musí spoľahnúť na inštrukcie spolujazdca 
a naučiť sa tak dôverovať iným. 

• Gray Gappers je slang pre ľudí starších 
ako 55 rokov, ktorí dosiahli vrchol 
kariéry a rozhodli sa dať si dlhšiu pauzu 
na cestovanie. V USA sa k tomuto 
kroku odhodlá každý štvrtý človek!

• Sabatikaly, ktoré sa pokúšali presadiť 
politické strany už aj na Slovensku, sú 
v zahraničí oveľa bežnejšie ako u nás. Prím 
hrajú škandinávske štáty. Vo Švédsku si 
napríklad už po šiestich odpracovaných 
mesiacoch môžete vziať polročné neplatené 
voľno, tzv. tjänstledighet,  využiť ho na ďalšie 
vzdelávanie či rozbehnutie vlastného biznisu.

• Dĺžka sabatikalu sa spravidla pohybuje 
v rozmedzí štyroch týždňov až dvoch 
rokov a pokiaľ je v réžii cestovného 
agenta, rozpočet high-endovej verzie 
môže dosiahnuť sedemmiestne sumy.
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  KOZOROŽEC
Ak vás trápia ľúbostné záleži-
tosti, vyjdite konečne úprimne 

von s farbou, ale jemne a diplomaticky. Do 
vnútra iného človeka sa však môžete do-
stať iba vtedy, ak vám to dotyčný postupne 
a slobodne umožní. Úprimnosť musí byť 
však na obidvoch stranách. Láska potre-
buje čas i nehu a nie hurikán rôznych proti-
chodných situácií, v ktorých si váš partner 
asi ani nestihne uvedomiť, že ho máte radi.

  VODNÁR
Vodnári majú radi voľnosť, rov-
nosť, bratstvo a slobodu. Intuí-

cia u ľudí vášho znamenia je väčšinou veľ-
mi dobrá. Preto by ste sa mali držať teraz 
práve jej. Iste už máte vyskúšaný pocit, 
kedy nastáva to pravé orechové! Cítime to 
v srdci. Možno máte aj iné skúsenosti, ale-
bo k vám prichádzajú určité indície, ktorý-
mi sa vám potvrdzuje, že ste mali pravdu. 
Mali by ste sa ich držať. Vypočujte si názo-
ry iných, ale nechoďte proti svojej intuícii!

  RYBY
Často si za veľa veci môžeme aj 
my sami, už len preto, lebo sme 

si pripustili k sebe určitú nervozitu. Ak sa 
to už stane, berte tieto situácie ako skúšky 
a výzvy, dokonca i priam nevyhnut-
nosť, aby ste boli opatrní nielen v styku 
s druhými ľuďmi, ale aj niečo so sebou ro-
bili. Opatrní buďte hlavne k autoritám, na-
príklad aj k rodičom. Chápte ich, hoci ste 
už dospelí, oni majú v sebe zakódovanú 
starostlivosť o vás.

  BARAN
Máte v sebe veľa ohňa, rátajte 
s tým hlavne ak ide o veci, na kto-

rých vám záleží. Okolnosti nás často prekva-
pia a my reagujeme tak, ako nechceme. Ak 
máte teraz tendencie k nastoleniu určitého 
domáceho poriadku, mohlo by sa vám to 
podariť, ak použijete humor a hrejivé slová. 
Prekvapíte okolie a dosiahnete úspech. Luna 
vám žiari príjemným uhlom na váš dom ďa-
lekých ciest a filozofie, čo treba využiť.

  BÝK
Cítite ochladenie vo vzťahu? Prá-
ve, keď sa človek venuje naplno 

len práci, môže to vo vzťahoch začať hapro-
vať. Skúste sa zamyslieť, či ste k nepríjemným 
situáciám medzi vami neprispeli aj vy. Buď-
te opatrní i v komunikácii s okolím. Nepočú-
vajte klebety o vašom partnerovi. Verte len 
tomu, o čom ste sa ozaj presvedčili. Pokiaľ sa 
chce niekto vyšplhať hore po vašom chrb-
te, náležite mu to treba vysvetliť, kde sú jeho 
a vaše mantinely.

  BLÍŽENCI
Počas septembra bude celé vaše 
telo ako v ohni a sami budete tú-

žiť obdarovať obšťastňujúcimi pocitmi a zá-
zrakom lásky toho, koho milujete, a ukázať 
tak silu lásky bez toho, že by ste museli vypiť 
nápoj lásky, alebo použiť afrodiziakum. Iskrí 
to medzi vami poriadne, a vy už nedokážete 
odolávať tomu vábeniu a chcete ochutnať 
chuť síce zakázaného, ale sladkého ovocia.

  RAK
Tento mesiac budete predo-
všetkým túžiť po období poko-

ja a harmónie so sebou samým a je celkom 
možné aj to, že sa rozhodnete opustiť svo-
je bezpečné zázemie a zúčastniť sa diania 
okolo vás. Slobodné hľadanie a chuť bez-
prostredne prežívať radosť zo života, tešiť 
sa z nadväzovania kontaktov a spoznávanie 
nových ľudí vás môže inšpirovať k tomu, že 
sa môžete rozhodnúť vzdať sa zaručených 
istôt a výhod v živote a s dôverou a ľahkým 
srdcom sa vydať novou životnou cestou.

  LEV
Vyhýbajte sa konfliktom a udr-
žujte sa v pozitívnom naladení 

mysle s patričným zmyslom pre humor. Ten-
to prístup vám zaručí úspech a pomôže vám 
v rozvoji osobnosti. Spravodlivosť a pravda 
však zvíťazia, aj keď možno máte pocit, že 
ste sa ocitli v bezvýchodiskovej situácii. Me-
siac september prináša schopnosť plánovať 
niektoré veci ďaleko dopredu. Môžete mať 
vnuknutia, ale aj iné intuitívne vnemy.

  PANNA
Na to, aby ste boli v súlade sami 
so sebou, je dôležité, aby ste ne-

zanedbávali to, čo potrebujete. Aby bola 
spokojná nielen dušička, ale aj vaše telo, už 
dlhšie ste zabúdali na uvoľnenie vašej se-
xuálnej energie. Nepoddáte sa však pasivi-
te, ale ochotne zaujmete aktívnejší prístup, 
aby ste dosiahli to, po čom túžite. Preto-
že viete, že dlhodobá zdržanlivosť by vám 
mohla byť skôr na škodu, než na osoh a je 
vám úplne jedno, čo si kto pomyslí, vy si to 
viete aj vybojovať.

  VÁHY
September vám môžu priniesť 
neisté nádeje vo vašom ľúbost-

nom živote a je celkom možné, že vás čaká 
zmena miesta. Môžu sa vám dokonca preru-
šiť nejaké zväzky a vy sa odpútate od istých 
vzťahov. Rozdielnosť prežitkov vás natrvalo 
oddelí od seba a je dokonca možné aj to, že 
ste mali chladný, rezervovaný a odmietavý 
postoj nielen k spoločným erotickým zážit-
kom, ale aj voči tomu, kto vás miloval.

  ŠKORPIÓN
Aj pod vplyvom vášho Marsu, 
pocítite ctižiadosť a snahu sa 

presadiť nielen v práci, ale aj v spoločnos-
ti. Budete mať nábeh na akcie s neobvyklý-
mi ľuďmi. Budete častejšie prehodnocovať 
priateľov. Trošku vás tento mesiac zasko-
čí, no nič nie je stratené. Silnejší vplyv pla-
nét môže negatívne ovplyvniť vašu dôveru 
v seba, a vaše schopnosti. Zažeňte to. Pod-
pora ľudí vám príde vhod.

  STRELEC
Neodoláte pokušeniu a bude-
te pátrať po jednom tajomstve, 

len pozor, aby ste nakoniec neboli sklama-
ní. Vaša rodina, alebo priatelia budú potre-
bovať vašu pomoc. Nastane príjemný ob-
rat. Nezabudnite si popísať to, čo chcete 
stihnúť. Nestresujte sa. Pri platení kartou 
ste rozhadzovačnejší. Peniaze, ktoré nevi-
díte, akoby neboli vaše, míňajú sa ľahšie. 
Nezabudnite na školské potreby detí.
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MAJSTER 
A MARGARÉTA
Michail Bulgakov

Bulgakovov román Majster 
a Margaréta nie je nášmu 
čitateľovi neznámy – v sloven-
skom preklade prvý raz vyšiel 
v roku 1968, no toto vydanie 
vychádzalo z jedinej vtedajšej 
dostupnej verzie textu, ktorý 
v ZSSR cenzurovali. Nový 
preklad Jána Štrassera prináša 
úplný text tohto najvýznamnej-
šieho diela ruskej literatúry 20. 
storočia. Moskvu navštívi diabol 
Woland so svojou suitou a život 
Moskovčanov sa prudko zmení: 
začnú sa diať nadprirodzené 
veci – neuveriteľné príbehy, 
fantazmagórie, mystifikácie. 
Medzitým muž, ktorý si hovorí 
majster, píše román o stretnutí 
Ježiša Krista s Pilátom Pont-
ským. Keď majster zmizne, jeho 
družka Margaréta je ochotná 
zapredať dušu diablovi, aby sa 
dozvedela, čo je s majstrom. 
Woland jej vyhovie a dočasne ju 
vezme do svojich služieb.

POCHOVANÍ ZAŽIVA. 
LIMITOVANÁ EDÍCIA
Dominik Dán

Limitované číslované a podpísa-
né vydanie vo väčšom formáte 

s obálkou ilustrovanou Jozefom 
Gertlim Danglárom.

Každý sa túži dožiť šťastnej a dôs-
tojnej staroby. Mnohým sa celoži-
votné snaženie vydarí a ich život 
vyústi do vysnívanej pokojnej 
jesene, iní majú smolu, dožijú sa 
ignorácie od rodiny a nezriedka 
im ide o život. Práve o holé životy 
ide aj starým ľuďom pochova-
ným zaživa v dome hrôzy. Tu 
sa začína prípad neuveriteľnej 
ľudskej krutosti a hyenizmu – 
prípad, s ktorým sa detektívi 
z oddelenia vrážd musia popaso-
vať na konci búrlivého leta, počas 
ktorého ochorel Burger a prišli 
o Petru, vážne zranenú pri tajnej 
operácii. Richardovi Krauzovi 
už nemá kto poradiť, musí si 
vystačiť s tým, čo sa stihol naučiť 
od najstaršieho z detektívov. Aby 
toho nebolo dosť, aj spoľahlivý 

Chosé opúšťa partiu, aby sa na 
vlastnú päsť vydal po stopách 
zákerného strelca Gaba.

TUTANCHAMON. 
CESTA PODSVĚTÍM
Sandro Vannini

Tento podrobný sprievodca pri-
pomína sté výročie zahájenia vý-
skumu Howarda Cartera v Údolí 
kráľov a vychádza v spolupráci 
so sériou medzinárodných vý-
stav. Publikácia prepája súčasné 

informácie o staroegyptskom 
posmrtnom živote s fotografiami 
Sandra Vanniniho. V extrémne 
vysokom rozlíšení ilustrujú 
cestu, ktorú mal Tutanchamon 
podniknúť po svojej smrti.

Vanniniho portfólio pokrýva 
všetky stránky staroegyptskej 
kultúry – počínajúc obetinami 
a rituálmi a končiac Usirom 
a večným životom – na všetkých 
snímkach dominuje jedinečné 
dedičstvo kráľa Tutanchamona. 
Autormi textov v tejto knihe 
sú deviati významní egyptoló-
govia. Zasvätené rozprávanie, 
oslnivé fotografie a moderný 
pohľad osvetľujú epochu trva-
júcu nepredstaviteľných 4 000 
rokov a vzdávajú hold detskému 
kráľovi.

Keď uznávaný fotograf Sandro 
Vannini koncom 90. rokov 
20. storočia pracoval v Egypte, 
začala sa rozvíjať technologická 
revolúcia. Digitálna fotografia 
mu umožnila zdokumentovať 
nástenné maľby, hrobky a pred-
mety neuveriteľne podrobne. 
Vannini s využitím časovo 
náročnej techniky opakova-
ných záberov vytvára dokonalé 
fotografické reprodukcie, ktoré 
zachytávajú farby v pôvodných 
tónoch a intenzite. Prostred-
níctvom týchto mimoriadnych 
snímok môžeme objavovať 
charakteristické rysy predme-
tov, ale aj prepracované a skryté 
detaily. Tieto nedoceniteľné 

diela pretrvávajú vo Vanniniho 
fotografiách v celej svojej nadča-
sovej kráse.

BRITSKÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ 
JAMESE MARTINA
James Martin

Ak máte radi cestovanie a dobré 
jedlo, pridajte sa k šéfkuchárskej 
superstar Jamesovi Martinovi 
na kulinársku výpravu po 
Veľkej Británii. Na prekrásnych 
miestach varí z toho najlepšie-
ho, čo jeho veľká zem ponúka. 
Navštevuje špičkové reštaurácie, 
stretáva sa s priateľmi šéfku-
chármi, zastavuje sa na farmách 
a trhoch... Táto hostina, ktorá 
obsahuje 80 receptov, je plná za-
ujímavých fotografií, úžasných 
chutí, skvelých britských potra-
vín a dokonale ukazuje Jamesove 
vedomosti a obdiv k vlasti. Podľa 
jeho knihy môžete cestovať a, 
samozrejme, variť - vyberte 
si napríklad šalát s červenou 
repou, mozzarelou a černicami, 
škótske vajce s treskou a kari 
majonézou, orknejské cestoviny 
s krabom, hovädzí Wellington, 
vresové jahňacie, obrátený koláč 
so slivkami a so ciderovým 
krémom alebo čokoládovú tortu 
s čerešňami a ginom. „Veľká Bri-
tánia je neobyčajné miesto a som 
naozaj šťastný, že tu môžem žiť, 
pracovať a, samozrejme, aj jesť 
a piť."

Súťažíte o tieto knihy z Vydavateľstva SLOVART.
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Text: S V ME I RA SK

SCOVILLEOVA STUPNICA

Hovoria vám niečo názvy ako Pimento, Cubanelle, Habanero či 
Carolina Reaper? Ak nie, tak vedzte, že sú to druhy čili papričiek 
a  práve Scovilleova stupnica slúži na to, aby bolo možné ohodnotiť 

ich na základe pálivosti. Stupnica nesie meno jej tvorcu, amerického 
chemika a lekárnika Wilbura Scovilleho, ktorý s ňou prišiel v roku 
1912. Čili papričky sú posudzované podľa jednotiek pálivosti, a to 
v závislosti od množstva prítomného kapsaicínu. Napríklad kápia 

má nanajvýš 100 jednotiek, jalapeňo od 1 000 do 10 000 a kajenská 
paprika od 10 000 do 100 000. Podľa Guinnessovej knihy rekordov je 

najpálivejšou papričkou Carolina Reaper s 2 200 000 jednotkami. Ešte 
o  zhruba milión jednotiek viac má mať Pepper X, ktorá bola nedávno 

vyšľachtená práve z Carolina Reaper.  

SCHMIDTOVA STUPNICA

Túto stupnicu vytvoril v  roku 1983 americký entomológ Justin 
Schmidt. Má päť stupňov, na základe ktorých je možné klasifikovať 
bolesť spôsobenú bodnutím žihadla. Prvý stupeň 0 znamená, že 
človek nepociťuje žiadnu bolesť a  stupeň 1 signalizuje bolesť, ktorá 
odznie do piatich minút. Uštipnutia od včiel a  ôs sú považované za 
bežnú bolesť radiacu sa do stupňa 2. Nasledujúci stupeň 3 znamená 
silnú bolesť, ktorú môžu spôsobiť niektoré druhy sršňov či os z čeľade 
Multillidae. Najvyšší stupeň 4 nesie  označenie extrémna bolesť 
a  radia sa sem uštipnutia od jedincov čeľade hrabavkovité, ktoré 
sa živia lovením pavúkov a  jedové žihadlo im slúži na ochromenie 
koristi, a  tiež uštipnutia od mravca Paraponera, ktorý má žihadlo 
obsahujúce jed poneratoxin. Žije v Strednej a Južnej Amerike a bolesť 
po jeho uštipnutí pretrváva až 24 hodín.

FONTAINEBLEAUSKÁ STUPNICA

Fontainebleau je francúzske mesto ležiace zhruba 50 kilometrov od 
Paríža. V  jeho okolí sa nachádzajú stovky pieskovcových balvanov, 
vďaka čomu sa mesto stalo vyhľadávanou destináciou pre nadšencov 
boulderingu, teda lezenia v  malých výškach. Aby bolo možné 
ohodnotiť náročnosť jednotlivých lezeckých stien a  objektov, 
vznikla stupnica začínajúca sa číslom 1 a majúca otvorený koniec. Vo 
Fontainebleauskej stupnici, vo svete známej tiež ako francúzska, sa 
k  jednotlivým číslam pridávajú ešte aj písmená A, B, a  C, prípadne 
znamienko plus. Vznikajú tak označenia ako 4+, 6B, či 7C+. Platí, že 
čím je číslo a písmeno väčšie, tým je boulderingová trasa náročnejšia. 
Doteraz najvyššie označenie 9C dostala, zatiaľ ako jediná na svete, 
trasa nazvaná „Silence“ pri nórskej jaskyni Hanshelleren. 

SCOVILLEOVA STUPNICA

Hovoria vám niečo názvy ako Pimento, Cubanelle, Habanero či 
Carolina Reaper? Ak nie, tak vedzte, že sú to druhy čili papričiek 
a  práve Scovilleova stupnica slúži na to, aby bolo možné ohodnotiť 

ich na základe pálivosti. Stupnica nesie meno jej tvorcu, amerického 
chemika a lekárnika Wilbura Scovilleho, ktorý s ňou prišiel v roku 
1912. Čili papričky sú posudzované podľa jednotiek pálivosti, a to 
v závislosti od množstva prítomného kapsaicínu. Napríklad kápia 

má nanajvýš 100 jednotiek, jalapeňo od 1 000 do 10 000 a kajenská 
paprika od 10 000 do 100 000. Podľa Guinnessovej knihy rekordov je 

najpálivejšou papričkou Carolina Reaper s 2 200 000 jednotkami. Ešte 
o  zhruba milión jednotiek viac má mať Pepper X, ktorá bola nedávno 

vyšľachtená práve z Carolina Reaper.  
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SANMARÍNSKA ŠKÁLA

Ľudstvo vyslalo do vesmíru viacero správ a  posolstiev, 
ktoré by teoreticky mohla zachytiť nejaká mimozemská 
civilizácia. Išlo napríklad o  vysielanie rádiových vĺn 
nasmerovaných na určité konkrétne miesto alebo o plakety 
v  univerzálnom jazyku pripevnené na vesmírne sondy. 
Sanmarínska škála, ktorá dostala svoje meno podľa miesta, 

kde bola po prvýkrát predstavená odbornej verejnosti, má 
slúžiť práve na to, aby sa dala nejakým spôsobom zmerať 
šanca toho, či môže byť daný signál vo vesmíre niekým 
zachytený a prípadne, či naň môže ľudstvo dostať odpoveď. 
Bežné rádiové či televízne vysielače dosahujú hodnotu 
nula, kým rádiové vlny vyslané do vesmíru náhodným 
smerom stupeň 1 a vysielanie obsahujúce nejakú konkrétnu 
správu stupeň 2.  

TURÍNSKA ŠKÁLA

Stupnica je okrem číselných označení 0 až 10 
rozdelená na štyri časti aj podľa rôznych farieb. 
Biela (0) v  nej znamená žiadne nebezpečenstvo, 
zelená (1) sa spája s  rutinným sledovaním, žltá 
(2-4) vyžaduje vyššiu pozornosť, oranžová (5-7) 
predstavuje hrozbu a červená farba (8-10) sa rovná 
istej zrážke. To najpodstatnejšie je, že Turínska 
škála slúži na hodnotenie pravdepodobnosti 
kolízie Zeme s  iným vesmírnym telesom, ako sú 
asteroidy či kométy. Za ostatných desať rokov 
astronómovia objavili zhruba 30 objektov, ktoré 
mali na stupnici inú hodnotu ako 0 a  vyžadovali 
si preto dôslednejšie sledovanie. „Rekordný“ bol 
asteroid Apophis, ktorý v roku 2004 dosiahol štvrtý 
stupeň znamenajúci „blízke priblíženie vyžadujúce 
pozornosť astronómov, ktorého prípadná zrážka je 
schopná vyvolať regionálnu katastrofu“. Rovnako 
ako v  prípade všetkých ostatných objektov však 
bolo riziko zrážky napokon znížené na nulu.

STUPNICA INES

Stupnica INES, teda medzinárodná 
stupnica jadrových udalostí, má osem 
stupňov a  ich narastajúcu tendenciu dobre 
charakterizujú samotné označenia týchto 
stupňov: odchýlka, anomália, nehoda, 
vážna nehoda, havária bez vážnejšieho 
vplyvu na okolie, havária s  rizikom vplyvu 
na okolie, ťažká havária a  veľmi ťažká 
havária. Najvyšší stupeň na stupnici INES 
zatiaľ dosiahli dve udalosti: Černobyľská 
havária z  roku 1986, pri ktorej došlo k  sérii 
zlyhaní počas technickej skúšky a  havária 
vo Fukušime z  roku 2011, keď bola jadrová 
elektráreň zatopená vlnou tsunami. V oboch 
prípadoch došlo k úniku veľkého množstva 
rádioaktívneho materiálu, čo malo vážne 
dôsledky pre ľudí a životné prostredie. Medzi 
udalosťami štvrtého stupňa, teda „haváriou 
s  lokálnymi následkami“, je zaznamenaný 
aj incident z územia Slovenska. V roku 1977 
došlo k  havárii a  úniku rádioaktivity na 
experimentálnom reaktore A1 v Jaslovských 
Bohuniciach, keď personál pochybil pri 
výmene palivových kaziet.

BORTLEHO STUPNICA

Je to pomerne mladá stupnica, ktorá bola vedeckej 
komunite prezentovaná len v  roku 2001. Má deväť 
rôznych stupňov od 1 do 9 a  popisuje sa nimi miera 
svetelného znečistenia. Najnižší stupeň 1 znamená 
vynikajúce podmienky na pozorovanie oblohy, pri 
ktorých je možné voľným okom rozoznať nielen 
tisíce hviezd, ale aj mnohé galaxie a  iné objekty. 
Naopak najvyšší stupeň 9 charakterizuje oblohu 
nad veľkomestami, kde je možné zhliadnuť iba 
niektoré najjasnejšie hviezdy. V  malých a  stredne 
veľkých slovenských mestách bývajú väčšinou 
dosiahnuté stupne 6 a  7 svetelného znečistenia. 
Najtmavším miestom Slovenska je Park tmavej oblohy 
v  Poloninách, kde vzhľad oblohy zodpovedá 2. až 
3. stupňu na Bortleho stupnici. 

5

6 HAMBURGEROVÝ 
INDEX

Porovnávanie cien hamburgerov „Big Mac“ v prevádzkach spoločnosti McDonald ś v rôznych krajinách sveta 
môže vyznieť na prvé počutie banálne, avšak v  skutočnosti ide o  určitý ekonomický ukazovateľ. Takýmto 
spôsobom je totiž možné ukázať cenovú hladinu v jednotlivých krajinách sveta a tiež vyjadriť životnú úroveň ich 
obyvateľov. Podľa dostupných údajov si na „Big Mac“ najrýchlejšie zarobia obyvatelia Hongkongu (8,6 minúty). 
Za nimi nasledujú krajiny ako Luxembursko, Japonsko či Švajčiarsko, kde je potrebných o niečo viac ako desať 
minút. Na opačnom konci rebríčka sa nachádza Keňa (173 minút). Cena „Big Macov“ pritom nie je na celom 
svete rovnaká. Najdrahšie hamburgery sa predávajú vo Švajčiarsku (v prepočte 6,6 amerických dolárov), kým 
najlacnejšie v Egypte (1,8 amerického dolára). 

9RINGELMANNOVA STUPNICA

Maximilien Ringelmann bol francúzsky odborník na poľnohospodárstvo, ktorý 9Maximilien Ringelmann bol francúzsky odborník na poľnohospodárstvo, ktorý 9v roku 1888 vytvoril stupnicu na určenie sfarbenia dymu. Má šesť rôznych stupňov: 9v roku 1888 vytvoril stupnicu na určenie sfarbenia dymu. Má šesť rôznych stupňov: 9
od nuly, ktorú reprezentuje biela farba až po čiernu päťku. Ďalšie stupne 1 až 4 sa líšia 
v  rozdielnej intenzite šedej farby. Táto grafická stupnica slúži na posúdenie miery 
znečistenia ovzdušia, keď pozorovateľ môže jednoduchým spôsobom pomerne presne 
určiť, či daný dym nepredstavuje hrozbu pre životné prostredie. Dym z  komína by 
pritom nemal byť tmavší ako druhý stupeň na stupnici. Príliš tmavý dym totiž môže 
signalizovať, že dané vykurovacie teleso nefunguje správne alebo, že sa v ňom spaľuje 
niečo, čo by sa nemalo.

8

INDEX VEI

Pod skratkou VEI sa skrýva 
označenie Volcanic Explosivity 
Index a  stupnica slúži na meranie 
sily výbuchov vulkánov na základe 
množstva vyvrhnutého materiálu 
a  výšky sopečných plynov. Stupnica 
má otvorený koniec, jej v súčasnosti 
najvyšší stupeň je osem. Vedci spätne 
identifikovali zhruba štyridsať 
výbuchov tohto stupňa, ktoré sa 
na Zemi udiali za posledných 132 
miliónov rokov. Za vôbec najväčšiu 
erupciu v  histórii je považovaný 
výbuch supervulkánu La Garita 
na území dnešného  amerického 
štátu Colorado. Odhaduje sa, že do 
atmosféry bolo uvoľnených zhruba 
5  000 km3  materiálu. K  výbuchu 
došlo pred 28 miliónmi rokov, teda 
dávno predtým, než sa vyvinuli 
prví praľudia. Pomerne nedávny je prví praľudia. Pomerne nedávny je 
výbuch indonézskej sopky Tambora, 
ku ktorého došlo v  roku 1815. 
Explózia dosiahla na indexe VEI 
siedmy stupeň a  o  život vtedy prišlo 
viac ako desaťtisíc ľudí. Ďalších viac 
ako sedemdesiat tisíc prišlo o  život 
na následky chorôb a hladomoru.
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Text: N KARA INSK

Čínske mesto Guiyu (v prepise aj ako Ku-
ej-ju) leží na juhovýchode krajiny zhruba 
na polceste medzi Taiwanom a Hongkon-
gom. Žije v ňom okolo 150 000 obyvateľov 
a vo svete sa stalo známym ako najväčšia 
skládka elektroodpadu na Zemi. Na úze-
mí s  rozlohou 52 km2 má pracovať viac 
ako päťdesiattisíc ľudí, ktorí sa denne 
zaoberajú tým, že rozoberajú elektronic-
ké zariadenia, aby z  nich dostali cenné 
kúsky medi, zlata, striebra či iných kovov. 

Mesto, ktoré dostalo prezývku „Cintorín 
elektroniky“, sa zaraďuje medzi najviac 
znečistené sídla na svete. Pri zhodnoco-
vaní odpadu sa totiž používajú jednodu-
ché postupy, ktoré však majú zničujúce 
následky pre samotných ľudí a aj životné 
prostredie. Miestni, ktorí patria medzi 
najchudobnejšie vrstvy obyvateľov, kaž-
dý deň pália káble, aby z nich odstránili 
izoláciu a  získali medené drôty, „varia“ 
doskové plošné spoje, aby z nich oddelili 

mikročipy a následne ich ponárajú do ky-
selinového kúpeľa, aby tak získali kúsky 
drahých kovov. V čase najväčšieho „roz-
kvetu“ tohto priemyslu malo do Guiyu 
prichádzať ročne zhruba 700 000 ton e-od-
padu. A to najmä v podobe nefunkčných 
počítačov a mobilných telefónov. Svojho 
času sa malá poľnohospodárska osada, 
v ktorej sa ľudia venovali pestovaniu ryže, 
postupne zmenila na jedno z najviac zne-
čistených miest na svete, v ktorom je voda 
z rieky nepoužiteľná a pestovanie plodín 
nemožné. V roku 2008 namerali odbor-
níci vo vzorkách prachu z ciest, školské-
ho dvora či miestneho trhoviska 150- až 
300-násobne vyššie koncentrácie olova 
a medi. Vysoké zastúpenie ťažkých kovov 
objavili aj v pôde a podzemnej vode. Rizi-
ko zdravotných problémov hrozí všetkým 
obyvateľom, najväčšou mierou však nimi 
trpia najmenšie deti, keďže prítomnosť 
toxických látok ovplyvňuje ich správny 
fyzický a mentálny vývoj.

Miestne úrady sa minulý rok pokúsi-
li situáciu aspoň čiastočne zlepšiť tým, 
že zakázali dovoz 24 druhov odpadu zo 
zahraničia a najväčších spracovateľov e-
-odpadu zároveň prinútili presunúť sa do 
spoločného priemyselného parku, v kto-
rom majú platiť vyššie bezpečnostné aj 
zdravotné štandardy. Miestni hovoria, 
že situácia sa v porovnaní s minulosťou 
zlepšila, z  ulíc či brehov riek postupne 
zmizli vrecia nahromadeného odpadu. 
Na druhej strane, touto zmenou majú 
trpieť malé rodinné firmy, ktoré už ne-
môžu spracovávať dovezený e-odpad 
a „high-end“ kúsky teraz smerujú výluč-
ne k spoločnostiam sídliacim v priemysel-
nom parku. Mnohí sa tak sťažujú, že prišli 
o svoje živobytie.

Toxic City
Až ikonickým symbolom miesta, v kto-
rom sa hromadí elektronický odpad a de-
vastuje sa okolité prostredie, sa stalo úze-
mie známe ako Agbogbloshie. Ide o časť 
Accry, hlavného mesta africkej Ghany. 
Agbogbloshie sa nachádza v  blízkosti 
miestneho slumu Old Fadama, v ktorom 
žije v provizórnych chatrčiach bez tečúcej 
vody a kanalizácie viac ako stotisíc ľudí. 
Tento slum si vyslúžil prezývku „Sodoma 
a Gomora“. Hoci Agbogbloshie rozhodne 
nepatrí medzi najväčšie smetiská e-odpa-
du, najmä v západnom svete si príbeh toh-
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to miesta vydobyl veľkú pozornosť. A to 
hlavne kvôli širokému pokrytiu vo sve-
tových médiách a  emotívnym záberom 
mnohých fotožurnalistov. Silná mediál-
na pozornosť a s tým spojené novinárske 
zveličovanie napokon vyústili v  to, že 
u širokej verejnosti sa vytvoril obraz, že 
sa tam hromadia tisíce ton elektronické-
ho odpadu a že ho do Ghany posielajú aj 
krajiny vyspelého sveta, aby sa ho jedno-
duchým spôsobom zbavili. Vraj smartfón, 
ktorý dnes vlastní obyvateľ Európy, raz 
s veľkou pravdepodobnosťou skončí práve 
na tomto mieste.

Tieto tvrdenia sú však prehnané. 
Skládka v  Agbogbloshie by totiž ani te-
oreticky nebola schopná prijať takéto 
množstvo odpadu. Podľa rôznych zdrojov 
totiž zaberá územie 1 až 16 km2 a oblasť 
s e-odpadom je iba časťou z veľkého sme-
tiska, v ktorom končia staré automobily, 
bicykle či domáce spotrebiče. Väčšina 
odpadu vrátane pokazených počítačov 
a mobilných telefónov pochádza z Gha-
ny, prípadne z niektorých blízkych krajín 

západnej Afriky. Mýty o  tom, že Agbo-
gbloshie sa stalo smetiskom pre vyspelý 
svet, pravdepodobne pramenia z toho, že 
na skládke sa nachádzajú aj zariadenia, 
ktoré v minulosti skutočne používali Eu-
rópania či Američania. Cestu na skládku 
si však nenašli tak, že by ich sem priviezli 
zaoceánske lode po tonách, ale tak, že ich 
do Afriky dopravili ešte funkčné a potom 
určitý čas slúžili miestnym obyvateľom. 
Totiž to, čo konzumná spoločnosť zá-
padného sveta považuje za zastarané 
a  nepoužiteľné, je pre miestnych veľmi 
cenným majetkom a hoci ide o zariade-
nia „z druhej ruky“, dokážu ich používať 
ešte dlhé roky.  

Napriek tomu, že sa spomínané dohady 
nepotvrdili, neznamená to, že by Agbogb-
loshie nespôsobilo ekologickú katastrofu. 
Bez ohľadu na to, odkiaľ e-odpad pochá-
dza, pri jeho zužitkovaní sa používajú 
nevhodné metódy ako pálenie káblov či 
rozpúšťanie v  chemikáliách. Práve tie 
majú zničujúci vplyv na okolité prostre-
die aj samotné zdravie miestnych obyva-

teľov. Zamorený je vzduch, pôda aj voda. 
Dostávajú sa do nich vysoké koncentrácie 
toxických látok, ako sú olovo, ortuť, ar-
zén, dioxíny či furány. Povolené limity 
prekračujú stonásobne a celá oblasť by tak 
mala byť v skutočnosti pre ľudí neobýva-
teľná. Z rieky Odaw a aj z blízkej lagúny 
Atlantického oceána už dávno vymizol 
život. Keďže však vodou z rieky miestni 
polievajú ovocie a  zeleninu, toxické lát-
ky sa cez potravinový reťazec dostávajú 
aj do ľudských tiel. Väčšina z miestnych 
detí má v krvi nebezpečnú hladinu olo-
va a mnohé z nich sa ani nedožijú plno-
letosti. Chudobní obyvatelia miestneho 
slumu si pritom ničia svoje zdravie za 
zhruba dva až štyri doláre denne. Pra-
cujú neraz až šestnásť hodín. Doterajšie 
pokusy o prechod na ekologickejšie formy 
zhodnocovania odpadu úspech neslávili. 
Aj preto, že sa proti nim postavili samotní 
obyvatelia obávajúci sa o to, že by prišli 
o jediný zdroj svojich príjmov.  

Obdobie letných aktivít sa s nami pomaly, ale isto lúči 
a jeseň nám už klope na dvere. Nebojte sa, nie je to dôvod 
na zúfanie, pretože jeseň so sebou prináša množstvo 
výhod. Napríklad, je ako stvorená na prechádzky a túry 
v lese. Príroda hrá v tomto čase všetkými farbami, 
teplomer nám ukazuje znesiteľnú teplotu a čas strávený 
v prírode má zrazu celkom inú chuť.

Ak patríte k milovníkom horskej turistiky, isto viete, že 
v lese sa najlepšie čistí hlava, hľadá sa pokoj a dobíjajú 
sa baterky. No turistika, to nie je len svieža myseľ, ale aj 

dôkladne plánovanie trasy, príprava výbavy, oblečenia 
a tiež aj občerstvenia. Na to, aby pre vás turistika bola 
relaxom, a aby ste si oddýchli psychicky aj fyzicky, 
potrebujete počas výstupu dodržiavať okrem iného aj 
správny pitný režim.

Počas turistiky vystavujete svoje telo zvýšenej námahe, 
kvôli čomu sa z vášho tela vyplavuje veľa dôležitých 
minerálov, ktoré je potrebné doplniť naspäť. Vo vyšších 
nadmorských výškach dokonca telo stráca viac tekutín, 
ako za bežných podmienok. Telo sa pri námahe potí 
a voda sa odparuje aj rýchlejším dýchaním a zvlhčovaním 
vdychovaného vzduchu. Váš organizmus nestráca iba 
tekutiny, ale aj spomenuté minerály, ktoré sa starajú 
o správne fungovanie procesov vo vašom tele. To, čo 
sa z tela počas túry vyplaví, dostanete naspäť vďaka 
minerálnej vode, pretože obsahuje najmä minerály, ktoré 
vypotíme, a to sodík, draslík, horčík a vápnik. A práve 
takéto zloženie nájdete v minerálnej vode Budiš, ktorá 
nielen skvelo chutí a osvieži, ale hlavne doplní to, čo sa 
počas námahy z vášho tela stratilo.

A to nie je všetko. Vďaka minerálnej vode Budiš bude 
vaše telo nielen lepšie fungovať, zlepší sa váš výkon, no 
prispieva aj k lepšej regenerácii vášho tela po náročnej 
aktivite. Ak vás potrápia bolesti svalov alebo väzov, táto 
minerálna voda dokáže zabojovať aj s týmto problémom. 
Okrem toho si jej pitím doplníte dennú dávku vápnika, 
čím podporíte prevenciu proti osteoporóze. Preto po 
tejto vode siahnite vždy, keď pocítite potrebu doplniť do 
tela minerály, ktoré sa postarajú o jeho bezproblémové 
fungovanie. 

NA TURISTIKU
JEDINE 
S MINERÁLNOU 
VODOU
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HIIT, teda v preklade do slovenčiny vy-
soko intenzívny intervalový tréning, 
síce môže znieť ako názov nejakého 
špecializovaného typu tréningu pre pro-
fesionálnych športovcov, v  skutočnosti 
je to však skôr presne naopak. Do svojej 
tréningovej rutiny ho môžu zaradiť aj 
začiatočníci, pokiaľ budú dodržiavať pár 
základných pravidiel. 

Pri HIIT sa totiž nedajú vymedziť 
žiadne striktné mantinely toho, čo sem 
patrí a čo už nie. Zároveň je možné túto 
techniku využiť prakticky na všetky 
druhy cvičenia a  fyzickej aktivity. Kľú-
čom k  úspechu je dodržiavať základný 
princíp, ktorým je striedanie maximál-
nej záťaže s prestávkami na oddych. 

Koľko sekúnd záťaže je ideálnych?
HIIT techniku je možné aplikovať pri 
behu, boxovaní, cvičení v  posilňovni či 
s vlastnou váhou. Pre lepšie priblíženie jej 
podstaty nám ako príklad môže poslúžiť 
tréning šprintov. Aby takýto tréning spĺ-
ňal základnú podmienku HIIT techniky, 
je potrebné striedať úseky maximálnej zá-
ťaže, ktorým bude prešprintovanie vzdia-
lenosti 100 metrov z  plných síl, s  úsekmi 
oddychu či aspoň dostatočného zvoľne-
nia. Ten bude predstavovať pomalý návrat 
chôdzou späť na štartovú čiaru. V  HIIT 
šprintérskom tréningu sa tak budú strie-
dať 12- až 15-sekundové intervaly šprintu 
s  povedzme 30-sekundovými intervalmi 
pomalej chôdze, počas ktorej budete mať 
čas aspoň trochu sa vydýchať. Po jed-
nom šprinte z  plných síl sa tréning 
pochopiteľne nekončí, ale úseky 
„záťaž – oddych“ sa ďalej opaku-
jú. A koľko ich má vlastne byť? To 
záleží na vašej kondícii, tá sa stane 
vaším limitom. Kým zo začiatku bu-
dete zvládať napríklad 10 kôl, časom 
sa dostanete aj na dvojnásobok. 
Úseky záťaže a  oddychu však môžu byť 
naozaj rôzne. Niektoré protokoly využí-
vajú napríklad pomer 30 sekúnd záťaže 
vs. 15 sekúnd oddychu, 30 vs. 60, 40 vs. 
20 či 60 vs. 75.

HIIT je vnímaný najmä ako účinný 
kardio tréning, avšak pokojne sa dá vy-
užiť aj ako spestrenie silového tréningu. 
Napríklad tréning hrudníka môže vyze-
rať tak, že ho budú tvoriť 10-sekundové 
úseky kľukov a 20-sekundové úseky od-
dychu. Opakujete do zlyhania.

Tréning dnešnej doby
Keď sa hovorí o  výhodách HIIT tré-
ningu v  porovnaní s  klasických kardio 
tréningom (ten môže napríklad pred-
stavovať hodinový beh v rovnovážnom 
tempe), najčastejšie sa spomínajú bene-
fity ako efektívnejšie spaľovanie tukov, 
získanie novej svalovej hmoty, zlepše-
nie aeróbnej vytrvalosti či zrýchlenia 
metabolizmu. Niektoré z  týchto výhod 
sú zveličené, prípadne sa prezentujú ako 
niečo, čo je možné dosiahnuť iba HIIT 
tréningom, hoci v skutočnosti majú po-
dobný účinok aj iné formy kardia alebo 
silového tréningu. Využité boli naprí-
klad závery z niektorých štúdií, ktoré sa 
vykonávali na úplných začiatočníkoch, 
ktorí predtým aktívne vôbec nešporto-
vali a  je teda pochopiteľné, že po tom, 
ako sa začali pravidelne hýbať, dosiahli 
výrazné zlepšenie: schudli, zosilneli, 
zlepšili si vytrvalosť. 

Jedna z  výhod je však nespochybni-
teľná. HIIT tréningy šetria čas. Dajú 
sa zvládnuť za 20 či 30 minút, čo je pri 
dnešnom životnom štýle rozhodne ob-
rovské plus. Na druhej strane si však tiež 
treba uvedomiť, že takéto intenzívne tré-
ningy sú dosť vysiľujúce a musíte sa pri-
praviť na to, že si počas nich siahnete na 
dno svojich síl. 

Pri snahe schudnúť však stále zostáva 
alfou a omegou úprava stravy. Ak sa totiž 
chcete zbaviť tuku, potrebujete sa dostať 
do kalorického deficitu, čím bude telo 
donútené žiť z  uložených zásob. Teda 
do stavu, keď výdaj energie prostredníc-
tvom cvičenia a iných aktivít bude vyšší 
ako príjem energie zo stravy a  pitného 
režimu.  
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Okruh sa nachádza v  rovnomennom 
meste Monza zhruba 15 kilometrov se-
verne od Milána. Súčasná trať určená 
na Veľkú cenu Formuly 1 má dĺžku 5,8 
kilometra. Okrem nej sa tu nachádza aj 
ovál s klopenými zatáčkami a kratší, ta-
kzvaný juniorský okruh.

„Parabolica svojím tvarom pripo-
mína starý vysokorýchlostný ovál. Je 
ako klopená zatáčka bez vyvýšenia na 
vonkajšej strane. Pri vstupe do Parabo-
licy musíte poriadne brzdiť. Na druhej 

strane však nechcete brzdiť až príliš, aby 
ste neprišli o  všetku rýchlosť pred prí-
chodom na cieľovú rovinku. Fanúšiko-
via sú tu veľmi blízko pri trati a to robí 
Monzu niečím unikátnym,“ povedal 
bývalý dlhoročný jazdec Jean Alesi pre 
oficiálny youtube kanál Formuly 1. 

Tragický rok 1961
S  výstavbou okruhu v  Monze sa zača-
lo v  roku 1922, vysokorýchlostný ovál 
pribudol o  zhruba tridsať rokov ne-

skôr. Šampionát F1 sa určitý čas jazdil 
na 10-kilometrovej trati kombinujúcej 
pôvodný okruh s  oválom. Toto obdo-
bie ukončila až tragédia v  roku 1961, 
keď nemecký pilot Wolfgang von Trips 
po kolízii pri vjazde do Parabolicy stra-
til kontrolu nad svojím Ferrari a  vle-
tel s  ním medzi ľudí stojacich v  tesnej 
blízkosti trate za nízkym oplotením. 
Havária si okrem von Tripsovho života 
vyžiadala pätnásť ďalších obetí. Preteky 
pritom pokračovali ďalej, aby ľudia ne-

začali hromadne opúšťať okruh a  neb-
ránili v jazde sanitkám. Hoci sa nehoda 
nestala priamo na vysokorýchlostnom 
ovále, prakticky od konca šesťdesiatych 
rokov sa nepoužíva a postupne chátra.

Stratila svoje čaro?
Viaceré zmeny a modernizácie sa dotkli 
aj ostatných častí trate, vrátane Parabo-
licy. Tá najvýraznejšia sa udiala v  roku 
2014 a  mnohí sú presvedčení, že legen-
dárna zákruta vtedy prišla o svoje čaro. 
K Parabolice totiž dlhé roky neodmysli-
teľne patrila štrková výbehová zóna na-
chádzajúca sa prakticky len pár metrov 
od trate, oddelená iba úzkym trávna-
tým pásom. Jazdci mali pred zákrutou 
rešpekt, pretože vedeli, že každá jazdec-
ká chyba a  výlet mimo  trate bude mať 
následky – či už časovú stratu, alebo po-
škodenie monopostu. V roku 2014 však 
bola pôvodná štrková zóna vyasfaltova-
ná a  pre jazdcov je oveľa jednoduchšie 
vrátiť sa späť na trať. Štrk sa teraz nachá-
dza až v zadnej časti zóny pred bariérou 
z pneumatík a slúži na spomalenie mo-
nopostu pred priamym nárazom.

Otočka o 180 stupňov
V  Monze sa nachádza celkovo jede-
násť zákrut a  šikán, vrátane ďalších 
známych úsekov ako Variante Ascari 
a  Curva Grande. Hovorí sa však, že na 
trati sú vlastne iba štyri „skutočné“ 
zákruty. Parabolica má v  oficiálnom 
značení trate poradové číslo 11. Je teda 
poslednou a  jazdci po nej smerujú do 
cieľovej rovinky. Monoposty F1 prichá-
dzajú do Parabolicy na siedmom prevo-
dovom stupni pri rýchlosti 335 km/hod. 
Následné brzdenie si vyžaduje prerade-

nie na štvrtý stupeň a zníženie rýchlosti 
na zhruba 200 km/hod. V  Parabolice 
vlastne spravia na zhruba päťstometro-
vom úseku otočku o 180°.

Okolie Parabolicy je divácky atraktív-
nym miestom. Menšie tribúny lemujú 
trať po oboch stranách už zhruba dvesto 
metrov pred zákrutou. Veľká krytá tri-
búna priamo pri Parabolice sa nachádza 
po ľavej ruke, odkiaľ majú diváci sedia-
ci za vysokým a  pevným plotom dobrý 
výhľad aj na celú výbehovú zónu. Malá 
tribúna na sedenie je situovaná tiež na 
vnútornej strane tejto pravotočivej zá-
kruty, a  to doslova len pár metrov od 
trate. Nielen talianski „tifosi“ si tak 
môžu v Parabolice naplno užiť preteky.

Smrť budúceho šampióna
Monza je jedným z najrýchlejších okru-
hov na svete. Zhruba štyri pätiny trate 
s  typickými dlhými rovinkami a  rých-
lymi zákrutami totiž jazdci prechá-
dzajú na plný plyn. Táto skutočnosť sa 
však podpísala aj pod mnohé smrteľné 
nehody. V  Monze prišlo o  život už 52 
pretekárov a 35 divákov. Sedem jazdcov 
zahynulo po haváriách na Parabolice, 
vrátane dvoch pretekárov Formuly 1 
– spomínaného von Tripsa a  Jochena 
Rindta. Na dvadsaťosemročného Rakú-
šana si smrť počkala počas kvalifikácie 
na Veľkú cenu Talianska 1970. Rindt bol 
v tom čase na prvej priečke hodnotenia 
jazdcov a  z  nej ho už nikto nedokázal 
zosadiť ani počas ďalších troch zastávok 
šampionátu. Je tak jediným pretekárom 
v  histórii F1, ktorému bol titul majstra 
sveta udelený posmrtne.  V Monze prišlo o život už  
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Prekážky sú často inšpirované vojen-
ským prostredím, a tak na trati nechýba 
plazenie pod ostnatým drôtom, lezenie 
cez kolmú stenu či rúčkovanie po lane. 
Podujatie, logo ktorého predstavuje 
helma antického bojovníka, nie je len 

o hrubej sile, ale je to test všestrannosti 
a psychickej odolnosti. Kto sa na Spartan 
Race umiestni vysoko, je automaticky 
vnímaný ako lepší a schopnejší bojovník.

Masové prekážkové behy organizujú 
viaceré spoločnosti a združenia. Najpre-
stížnejšou značkou v tomto odvetví je Re-
ebok Spartan Race, ktorá usporadúva pre-
teky na regionálnej aj celosvetovej úrovni. 
Vyvrcholením každej sezóny sú majstrov-
stvá sveta, na ktoré sa kvalifikujú najlepší 
pretekári z piatich regionálnych zón. 

Sprint, Super, Beast a Ultra 
Majstrovstvá sveta sa konajú každý rok 
koncom septembra v Spojených štátoch. 
Premiérovo sa najlepší pretekári stretli 
v  roku 2012 v  štáte Vermont na výcho-
de krajiny, v ostatných piatich rokoch je 
už však dejiskom svetového šampionátu 
Squaw Valley v  Kalifornii. Športovým 
fanúšikom je toto miesto známe najmä 
organizovaním zimných olympijských 
hier v roku 1960. 

Na majstrovstvá sveta Spartan Race 
má šancu sa prebojovať každý, kto sa 
postaví na štart úvodného lokálneho 
kola. Na samotnom šampionáte v  ka-
tegórii Elite štartuje zhruba päťsto 
najlepších mužov a  žien. Minulý rok 

triumfoval Brit Jonathan Albon, a  to 
v  čase niečo nad dve hodiny. Posledný 
pretekár prišiel do cieľa až po takmer 
štrnástich hodinách. Trať meria 
takmer 20 kilometrov, počas ktorých 
súťažiaci prekonajú viac ako 30 preká-
žok. Organizátori rozdeľujú medzi naj-
lepších finančné odmeny vo výške viac 
ako 150 000 amerických dolárov. Víťazi 
mužskej aj ženskej kategórie dostanú 
zhodne po 20 000 dolárov. 

V  Spartan Race sa rozlišuje viacero 
typov, respektíve tried pretekov, ktoré 
sa navzájom líšia dĺžkou trate a počtom 
prekážok. Od najkratšej smerom k naj-
dlhšej sú to Sprint, Super, Beast a Ultra. 
Majstrovstvá sveta sa konajú v triede Be-
ast, pričom o deň neskôr býva na progra-
me šampionátu aj trieda Ultra. Táto trať 
meria takmer 50 kilometrov a je na nej 
umiestnených viac ako 60 prekážok. 
Najlepší prídu do cieľa po viac ako 10 ho-
dinách. Víťaz získava finančnú prémiu 
6 000 dolárov.

Čo je to Trifecta?
Prvé oficiálne preteky v Spartan Race sa 
konali v USA v roku 2010. Za zakladateľa 
tohto športového odvetvia je považovaný 
Joe De Sena, ktorý vychádzal z koncep-
tu už dlhšie existujúceho Death Race. 

Pri ňom plnili súťažiaci počas 48 hodín 
rôzne úlohy až kým z nich nezostalo len 
najlepších 10 %. 

Okrem spomínaných prekážok zná-
mych z vojenského drilu býva do progra-
mu často zaraďované aj prenášanie ťaž-
kých kameňov (tzv. Atlasove kamene), 
vreciek s  pieskom, prevracanie pneu-
matík, hod oštepom na slamený terč či 
preskok cez oheň, ktorý býva umiestnený 
ako vôbec posledná prekážka tesne pred 
cieľom. Pokiaľ niektorí súťažiaci nie sú 
schopní prekonať prekážku, dostanú 
trest v podobe tridsiatich angličákov. 

So Spartan Race sa často spája výraz 
Trifecta označujúci súťažiaceho, ktorý 
v priebehu jedného kalendárneho roka 
dokončil preteky v  troch rôznych trie-
dach: Sprint, Super a Beast. Po absolvo-
vaní pretekov dostáva každý účastník 
okrem klasickej medaily aj tretinu z veľ-
kej medaily, ktorú si dokáže zložiť do jed-
ného celku po dokončení všetkých troch 
tried pretekov.  
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Modelka Dany Ciara sa venuje 
spevu a maľovaniu. Ocitnúť sa 
na stránkach Playboya bolo 
jej veľkým snom. V živote ju 
inšpiruje príroda a spontánne 
dobrodružstvá. Krásna brunetka 
má rada umenie, šport, kone 
a motorky. Raz by chcela ísť na 
romantickú dovolenku a zaplávať 
si s delfínmi. Neznáša, keď 
niekto chrápe a hlasno prežúva. 
Najviac sa jej páčilo v Ríme, kde si 
vychutnala umenie, architektúru, 
skvelé jedlo a nočný život.

Instagram: @dany_ciara
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Hurá, Saxana.sk volá!
Vitajte vo svete hodvábu a čipiek, kde je krásne byť ženou a šťastie byť mužom! Saxana.sk, expert na svet spodnej bielizne, je s vami už 11 rokov. Na našej stránke si vďaka 
prehľadným kategóriám nájdete rýchlo to, čo práve potrebujete. Vyberajte jednoducho z množstva veľkostí a farebných kombinácií. U nás sa fantáziám medze nekladú! Naša 
značka sa spája s luxusom a trendy štýlom v každom kúsku, preto sme zárukou spokojnosti!

Škola volá!
Letné prázdniny pomaly končia, deti idú do školy a vy sa 
tak opäť budete môcť venovať aj vašej nežnej polovičke. Ak 
váš vzťah s príchodom jesene ochladol, je čas ho rozpáliť. 
A naopak, ak by vám vaša polovička zniesla v poslednom 
období aj modré z neba, je čas ju patrične odmeniť! Okoreňte 
váš vzťah a vneste doň nový vánok lásky. Garantujeme vám, 
že spokojní budete obaja!

Na horúce noci
Počas babieho leta to s množstvom oblečenia netreba preháňať 
a určite aj vy chcete vašej láske dopriať čo najviac pohodlia. Zatiaľ 
čo jej zdvihnete vďaka sexi spodnej bielizni sebavedomie, jej 
poďakovanie na seba nenechá dlho čakať. Zaobstarajte jej to správne 
„pyžamko“ a nechajte sa prekvapiť tým, čo nastane neskôr.

Korenie lásky
Fantázii sa medze nekladú a týmto by ste sa vo vašom partnerskom živote mali 
riadiť aj vy. Či už vo vašom vzťahu dominujete, alebo ste naopak ten typ, čo 
rás nasleduje pevné kroky svojej polovičky, vykročte zo svojej komfortnej zóny 
a prineste do vášho vzťahu niečo nové. Prekvapte ju! Sexi spodná bielizeň, hravé 
putá alebo aj kostýmy. Vedzte, že nikdy netrafíte vedľa a jediné, čo budete ľutovať, 
bude to, že ste tento prvý krok nespravili už dávno.

SaxanaSaxanaSaxana

Škola volá!
Letné prázdniny pomaly končia, deti idú do školy a vy sa 
tak opäť budete môcť venovať aj vašej nežnej polovičke. Ak 
váš vzťah s príchodom jesene ochladol, je čas ho rozpáliť. 
A naopak, ak by vám vaša polovička zniesla v poslednom 
období aj modré z neba, je čas ju patrične odmeniť! Okoreňte 
váš vzťah a vneste doň nový vánok lásky. Garantujeme vám, 

Na horúce noci
Fantázii sa medze nekladú a týmto by ste sa vo vašom partnerskom živote mali 
riadiť aj vy. Či už vo vašom vzťahu dominujete, alebo ste naopak ten typ, čo 
rás nasleduje pevné kroky svojej polovičky, vykročte zo svojej komfortnej zóny 
a prineste do vášho vzťahu niečo nové. Prekvapte ju! Sexi spodná bielizeň, hravé 
putá alebo aj kostýmy. Vedzte, že nikdy netrafíte vedľa a jediné, čo budete ľutovať, 

SaxanaSaxana
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5. cena

Huawei P30
v hodnote 699 eur
www.consumer.huawei.com/sk

ebajk®	– Svet	elektrobicyklov,	Tomášikova	50AB,	Bratislava	

na	nákup	cyklooblečenia		
zn.	CLUB	RIDE	Apparel	v	hodnote			

	300	Eur		

www.ebajk.sk	

Cyklooblečenie zn. 
Club Ride Apparel
v hodnote 300 eur
www.ebajk.sk

2 x Victorinox Grand Maitre 
súprava nožov na steak 
2 x 88.90 eur
www.victorinox.sk

Knihy z Vydavateľstva SLOVART
Snadné vaření na šest písmen

Atlasy hviezdnej oblohy
Tichá noc

Hrady, zámky a kaštiele
2 x 88 eur

www.slovart.sk

5. cena
2 x Victorinox 
Cybertool 29
vreckový nožík
2 x 78 eur
www.victorinox.sk

6. cena

Mix zrnkovej 
kávy zn. L’ OR
v hodnote 150 eur7. cena

Prenosný DVD prehrávač 
PD - 320 A
v hodnote 149 eur
www.orava.eu

Slúchadlá zn. Panasonic 
RP - BTS35
2 x 50 eur
www.panasonic.com/sk

Tričko zn. 
Indian Motorcycle
2 x 50 eur
www.indiansk.sk

10. cena
Budiš
pitný režim na mesiac 
pre 3 výhercov
3 x 30 eur
www.budis.sk

Mix pánskej a dámskej 
kozmetiky zn. Dove
v hodnote 80 eur
www.dove.sk

12. cena
Sekt Hubert Club Brut
3 kartóny
v hodnote 75 eur
www.hubertsekt.sk

9 Tričko zn. 

2 x Victorinox Grand Maitre2 x Victorinox Grand Maitre2 x Victorinox Grand Maitre2 x Victorinox Grand Maitre2 x Victorinox Grand Maitre2 x Victorinox Grand Maitre2 x Victorinox Grand Maitre2 x Victorinox Grand Maitre2 x Victorinox Grand Maitre2 x Victorinox Grand Maitre2 x Victorinox Grand Maitre2 x Victorinox Grand Maitre

3. cena
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Horúce novinky pre 
studené blond odtiene
Milujeme leto. Slnko, bazény a morská voda ale veľmi 
neprospievajú farbe našich vlasov. Obzvlášť trpia studené 
blond odtiene, ktoré majú tendenciu nepekne žltnúť. 
Máme pre vás riešenie! Rad Platinum Blonde Paul Mitchell® 
je špeciálne navrhnutý tak, aby odstránil nánosy a zachoval 
studenú farbu vlasov. Platinum Blonde Shampoo™, je 
doplnený o Platinum Blonde Conditioner™vhodný pre 
každodennú starostlivosť a Platinum Blonde Toning Spray 
kúru v spreji. Celý rad obsahuje fialové pigmenty, ktoré ako 
mávnutím čarovného prútika, odstraňujú nežiaduce žltkasté 
odtiene, oleosomy bodliaka zásobujú vlas nevyhnutnou 
vlhkosťou a dôležitou výživou a kerActiv zložky vlas ochraňujú 
a zároveň opravujú jeho poškodenie. Produkty sú v predaji 
v kaderníckych salónoch www.paulmitchell.cz/salony.

Na dovolenku v septembri!
Chystáte sa na dovolenku mimo sezóny? Dobre robíte. Prázdne pláže a uličky bez davov turistov, 
to je skutočný relax. Hnačka však sezónu nepozná. Môže vás zastihnúť kedykoľvek a kdekoľvek. 
Črevným nepríjemnostiam však odzvonilo! Zbavíte sa ich rýchlo a efektívne s Tasectanom. Voľne 
dostupná zdravotnícka pomôcka slúži na obnovu fyziologickej funkcie črevnej steny. Skracuje 
periódy hnačky bez ohľadu na jej pôvod a účinkuje už do 12 hodín. Napätie v oblasti brucha 
a častá defekácia sú chúlostivé problémy, s ktorými si Tasectan poradí šetrne a účinne. Tvorí ho 
komplex želatíny a kyseliny trieslovej. Nepodlieha zmenám v žalúdku a chráni črevnú mukózu 
vytvorením ochranného filmu. Ľahko zapíjateľné kapsuly Tasectan 500mg nájdete v lekárňach. 
Nezabudnite, že pri hnačke je kvôli riziku dehydratácie dôležité prijímať najmä veľa tekutín.

Treba spomaliť a regenerovať
Termíny, povinnosti, úlohy, stres. Nová funkcia, kolega na péenke, stres. Snaha všetko stihnúť 
a podať stopercentný výkon vo všetkých oblastiach spôsobuje, že stres už pomaly vnímame ako 
bežnú súčasť nášho života. Nadmerný stres je však príčinou väčšiny civilizačných chorôb a vy 
predsa chcete ísť večer behať, nie sa nechať odviezť záchrankou... Aby ste náročný životný štýl 
a návaly stresu ľahšie zvládali, vyskúšajte Karnozín EXTRA s originálnou 6-zložkovou receptúrou. 
Z klinických štúdií vyplýva, že superantioxidant karnozín zvyšuje schopnosť sústredenia. 
Predpokladá sa, že zlepšuje čas reakcie, ako aj celkovú rýchlosť a presnosť spracovania 
dát v mozgu. Podporuje pamäť a zlepšuje koncentráciu. Vďaka významným antioxidačným 
vlastnostiam pomáha organizmu bojovať so stresom, podporuje jeho regeneráciu. Vyskúšajte 
jedinečný výživový doplnok Karnozín EXTRA s originálnym zložením a uvidíte, čo je to príval 
energie! Zoženiete ho na www.carnomed.sk, v sieti lekární BENU a vo všetkých lekárňach. 

Originál je len jeden!
NIVA ORIGINÁL je zrejúci syr s ušľachtilou modrou 
plesňou Penicillium roqueforti. Vyznačuje sa 
typickou mramorovou štruktúrou 
modrastých plesní na 
krémovo bielom povrchu. 
Jeho klasická výroba 
v Levických mliekarňach 
je na rozdiel od 
konkurencie stále ručná – 
a to počas celého procesu 
od napúšťania syreniny 
do vaní, formovania, 
solenia, zrenia a balenia. 
Každý bochník syra je tak 
jedinečný a pod neustálou 
kontrolou. Len samotné 
zrenie v špeciálnom prostredí 
trvá najmenej 3 až 5 týždňov, kedy v syre 
narastá spomínaná ušľachtilá pleseň. Syry okrem 
oškrabávania plesne na povrchu nie sú nejako 
chemicky ošetrované. Všetky modro plesňové syry 
Levických mliekarni patria pod ochrannú známku 
NIVA ORIGINÁL. Vyrábajú sa podľa tradičnej 
receptúry už viac ako 50 rokov, od roku 2014 
v Leviciach, predtým v Hlohovci. www.levmilk.sk

Nevypadnite z letného tempa ani na jeseň!
Hlavným sprievodným javom každého úrazu či poranenia je zápal. Zápalová reakcia je v podstate 
prostriedkom „opravy“ nášho tela, ktoré sa so zranením takýmto spôsobom vyrovnáva. Čo teda 
zaberá na výrony, podliatiny, opuchy a zlomeniny? Enzýmové lieky! Cielene „namiešané“ zmesi 
enzýmov, ktoré komplexne účinkujú pri prekonávaní zápalov po úrazoch a poraneniach. Skracujú 
dobu hojenia, pretože urýchľujú vstrebávanie opuchov a krvných podliatin. Rovnako tlmia 
bolestivosť poraneného miesta. To všetko vedie k zlepšeniu pohyblivosti postihnutých kĺbov, svalov 
a šliach, a tým aj ku kratšej práceneschopnosti a dobe potrebnej k úplnému vyliečeniu. Správny 
kokteil enzýmov nájdete v lieku Wobenzym. Tento voľnopredajný liek by sa mal stať súčasťou 
výbavy pri športe, najmä ak vás čaká intenzívna a nárazová telesná aktivita, na ktorú netrénované 
telo nie je zvyknuté. Teraz ho navyše dostanete v praktickom, modernom a spratnom balení 
300 tbl., ktoré hravo zbalíte kamkoľvek. Viac na www.wobenzym.sk.

Pomocník na kĺby, 
kosti a svaly 

Vedeli ste o tom, že až 50 % 
Slovákov zažíva pravidelné 
problémy s kĺbmi? Ak patríte 
medzi nich, vyskúšajte vý-
živový doplnok FlexiMed od 
NaturaMed Pharmaceuticals. 
FlexiMed kombinuje hneď 
8 jedinečných látok s dlho-
dobo zdokumentovaným účinkom na zdravie pohybového systému – kĺbov, kostí 
aj svalov. FlexiMed tiež obsahuje kostnú múčku z lososa atlantického s obsahom 
vápnika, ktorý je štruktúrovane identický tomu ľudskému, a preto má vyššiu 
vstrebateľnosť. Okrem toho, v každej kapsule nájdete aj glukozamín, mangán, horčík či 
zázvor. Mesačné balenie FlexiMed teraz môžete vyskúšať zadarmo, len za cenu poštov-
ného a balného. Viac informácií o produkte aj aktuálnej akcii získate na bezplatnej linke 
0800 444 203 alebo na webovej stránke www.flexi-med.sk. 

KOKTEJL

S rotačným mopom vytriete ako 
chlapi – rýchlo a jednoducho
Zadovážte si inovatívny rotačný mop TURBO od Viledy a vytrite podlahu 
i zrak vašej partnerke. Začína to unikátnou hlavicou mopu s dvoma 
druhmi strapcov. Biele strapce zo 100-percentného mikrovlákna 
garantujú ľahké upratovanie a skvelú absorpčnú schopnosť. Červené 
strapce sú zase vyrobené zo špeciálneho abrazívneho materiálu, ktorý 
perfektne vyčistí aj tú najodolnejšiu špinu bez poškriabania podlahy. 
Umývací návlek pritom možno vyprať v práčke pri teplote 60 °C (bez 
aviváže) alebo ho jednoducho vymeniť za nový. Vybrúsená konštrukcia 
vedra TURBO je pre vyššiu stabilitu a jednoduchšiu manipuláciu 
vybavená pozdĺžnou rukoväťou. Pre pohodlnejšie a intuitívne 
vyprázdňovanie je tiež doplnená o čelný otvor. Okrem toho vám 

vďaka praktickému pedálu odpadne námaha pri žmýkaní. 
Stačí jednoducho šliapnuť 
a TURBO vyžmýka mop do 
poslednej kvapky. Nemusíte 
sa tak obávať kaluží všade 
okolo. Odporúčaná cena: od 
37,99 eur. Viac informácií nájdete 
na www.shop.vileda.sk.

Extrémny hudobný refresh 
Vychutnajte si naplno svoje obľúbené songy v pohodlí domova aj pri 
športovaní či relaxe v exteriéri s prenosným bluetooth reproduktorom 
Orava Crater-6! Obľúbené hudobné chuťovky vám umožní vypočuť 
si v dobrej kvalite a poriadne nahlas, aj keď ich máte  napakované 
v mobile, tablete, notebooku či v počítači. Stačí ich bezdrôtovo spárovať 
s Orava Crater-6 a hudobná šou môže začať! Vďaka úrovni ochrany IPX6 
pred vodou ho môžete použiť aj v náročnejších podmienkach v prírode, 
pri športových výkonoch v exteriéri, v kúpeľni či pri bazéne, keďže je 
odolný voči striekajúcej vode. Orava Crater-6 ulahodí vašim ušiam čistým 
a dynamickým zvukom. Je napájaný zo vstavanej nabíjateľnej lítiovej 
batérie a na jedno nabitie pracuje 5 hodín. Reproduktory Orava Crater-6 
môžete použiť aj v páre a vďaka funkcii True Wireless Stereo získate 
z dvoch reproduktorov parádny stereo zvuk. Ako zdroj hudby môžete 
prehrávať aj hudbu z SD karty, FM rádia či AUX vstupu. Orava Crater-6 
v troch farebných variantoch môže byť váš za 39,90 €. www.orava.eu

Powerbanka 
so solárnym 
panelom 
Goal Zero
Powerbanku má dnes so 
sebou na cestách kdekto. 
Čo keď sa powerbanka 

vybije práve vtedy, keď sa vám to najmenej hodí? Ako sa 
dostanete k zdroju energie, keď akurát nie ste pri elektrickej 
sieti? V takejto situácii pomôže značka Goal Zero, ktorá funguje 
ako spoľahlivý systém získavania, uchovávania a využívania 
solárnej energie. Stačí vziať so sebou powerbanku a solárny 
panel od Goal Zero, napr. odolný Venture 30 a skladný Nomad 7 
Plus, a môžete získavať energiu kedykoľvek a kdekoľvek, rýchlo 
a jednoducho. www.goalzero.sk

Termíny, povinnosti, úlohy, stres. Nová funkcia, kolega na péenke, stres. Snaha všetko stihnúť 
a podať stopercentný výkon vo všetkých oblastiach spôsobuje, že stres už pomaly vnímame ako 
bežnú súčasť nášho života. Nadmerný stres je však príčinou väčšiny civilizačných chorôb a vy 
predsa chcete ísť večer behať, nie sa nechať odviezť záchrankou... Aby ste náročný životný štýl 
a návaly stresu ľahšie zvládali, vyskúšajte Karnozín EXTRA s originálnou 6-zložkovou receptúrou. 

dát v mozgu. Podporuje pamäť a zlepšuje koncentráciu. Vďaka významným antioxidačným 
vlastnostiam pomáha organizmu bojovať so stresom, podporuje jeho regeneráciu. Vyskúšajte 
jedinečný výživový doplnok Karnozín EXTRA s originálnym zložením a uvidíte, čo je to príval 

typickou mramorovou štruktúrou 

Inovatívna štýlovka
Smartfónová novinka Huawei P smart 
Z sa pýši hneď dvoma vychytávkami, 
ktorými zaujme nielen mladú generáciu. 
Prvou je veľký (6,59”) displej, z ktorého 
neukrajuje žiaden výrez. Takmer 
bezrámčeková obrazovka zaberá až 
91 % prednej plochy smartfónu. Režim 
displeja pre redukciu modrého svetla 
zabráni nadmernému namáhaniu 
očí a predchádza ich únave. Displej 
bez výrezu by nebolo možné vytvoriť 
bez použitia revolučného predného 
fotoaparátu. Ten sa ako periskop vysunie 
vo chvíli, keď prepnete na režim selfie. 
Vysunutie zaberie iba sekundu, aby ste 
nikdy neprepásli spontánnu momentku. 
Pop-up fotoaparát prešiel záťažovými 
testami a vydrží až 100 000 opakovaných 
vysunutí. Huawei P smart Z na Slovensku 
kúpite za 269 eur.
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Kto vo vás prebudil túžbu maľovať?
Odmalička som milovala farby, pozorovala svet a  tiež som ho chcela 
trochu prerobiť podľa svojho. Nikto ma neviedol a  ani neovplyvnil. 
Konkrétneho človeka by som menovať nemohla. Nepočítam do toho 
štúdium, to je iná kapitola. 

Tvoríte pomerne explicitné diela, a keďže ste žili 
v Damasku, kde život riadi islam, ktorý je pomerne 
ortodoxný a zakazuje takéto motívy, vybrali ste sa naspäť 
do strednej Európy. Aký bol návrat po 11 rokoch? 
Áno, islam zakazuje maľovať všetko živé, dokonca aj zvieratá. Veľmi 
mi to vadilo, pretože som sa vydala hneď po škole a mala veľa nápadov 
bez uplatnenia. Nie, že by ma niekto týral, ale mohla som si maľovať 
iba doma pre seba a nikto cudzí nesmel moje obrazy vidieť. Keď som 
sa v roku 1979 vrátila do Československa, tiež som bola sklamaná, lebo 
môj štýl maľby bol na vtedajšie pomery divný a pre komunistické Die-
lo, ktoré bolo jediným predajcom umeleckých diel, keďže súkromné 
galérie vtedy neexistovali, bol nepochopiteľný. Až po revolúcii sa mi 
otvorili brány a začala som naplno tvoriť, rozvíjať svoj divný štýl a vy-
stavovať v galériách. 

Česká aj slovenská umelecká sféra má veľa 
zvučných mien, nebolo ťažké začať?
Dalo mi to veľa práce a úsilia, pretože dobrých maliarov je u nás naozaj 
veľa a brány sa otvorili všetkým, nielen mne. 

Aké dielo svetového významu vo vás zanechalo 
silný dojem, neskúšali ste prípadne preniesť 
nejaký prvok z neho aj do vlastnej tvorby?
Páči sa mi Dalí, Bosch či Frída Kahlo, ale aj veľa renesančných majstrov, 
takže môžem s pokojom tvrdiť, že ma inšpirovalo veľa zvučných mien. 
Stanovila som si svoje priority a  štýl, ktorého som sa celý čas držala. 
Baví ma vymýšľať svoj svet bez ohľadu na to, ako maľujú druhí, alebo 
ako by si moje okolie prialo, aby som maľovala ja. 

Kompozícia je vo vašom prípade častejšie výsledkom 
náhody, alebo ide o dlho pripravovaný zámer, ktorý 
ešte počas maľovania prehodnocujete?
Býva väčšinou výsledkom kombinácie obidvoch. Naplánujem si, čo by 
som chcela namaľovať a v priebehu tvorby mi nič nebráni, aby som ob-
raz zmenila podľa vlastného uváženia, alebo momentálnej inšpirácie. 
To viete, každý maliar je nespútaná duša. 

Aké ženy sa vám páčia? Charakterovo, výzorom ale 
aj hodnotovými rámcami je každá unikátna, čiže 
máte nejaký ideál, ktorý chcete zvečniť?
Každá je unikátna a je v tom samozrejme túžba po ženskom ideáli – po 
jeho zvečnení. Ale ideál ako taký nemám. Charakter a vzhľad idú často 
ruka v ruke a ženy mi pripadajú oveľa tvárnejšie ako muži. S ich telami 
sa dá na plátne lepšie pracovať, než s mužskými. Teda podľa mňa. Ale 
možno sa ešte zmením a začnem maľovať mužov, nikdy neviete...

Na čo sa v súčasnosti chystáte?
Pripravujem výstavu na Severnej Morave. Obrazy sú teraz aj v Bratislave 
a v niekoľkých galériách. Všetky môžete vidieť na stránke www.aartgale-
ry.cz alebo na facebooku na stránkach Ateliér Ivana Barazi. Fo
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ti, čo okrem iného znamená úsporu na 
ich prevádzke a  zníženie počtu perso-
nálu. Na lodiach s  jadrovým pohonom 
a s výtlakom viac ako 100 000 ton bude 
slúžiť zhruba 2  600  námorníkov. Cena 
jedného plavidla sa odhaduje na takmer 
13 miliárd amerických dolárov.

Čínska lietadlová loď mala 
byť najskôr kasínom
Rusko disponuje iba jednou lietadlo-
vou loďou a je ňou spomínaný Admirál 
Kuznecov. Ide pritom o zastaranú a po-
merne nespoľahlivú loď spustenú na 
vodu ešte v roku 1985. V období Soviet-
skeho zväzu malo vtedajšie námorníc-
tvo päť lietadlových lodí vrátane Admi-
rála Kuznecova. Do bojového nasadenia 
sa dostala v rokoch 2016 a 2017, keď bola 
použitá počas vojny v Sýrii. V súčasnos-
ti sa loď, ktorá sa dlhodobo nachádza 

v  zlom technickom stave, modernizuje 
v  murmanskom prístave na severový-
chode Ruska. Nie je známe, kedy a  či 
vôbec budú tieto práce dokončené.

Sesterská loď Admirála Kuznecova 
nazvaná Varjag nebola nikdy dokon-
čená a  po rozpade Sovietskeho zväzu 
ju predali do Číny. Hoci sa z  nej malo 
pôvodne stať kasíno, napokon bola loď 
dostavaná, aby sa z nej mohla stať prvá 
a  zatiaľ jediná lietadlová loď Čínskej 
ľudovej republiky s  názvom Liao-ning. 
V službe je od roku 2012, pričom jej po-
hon zabezpečujú parné turbíny. Svoju 
druhú lietadlovú loď by mali Číňania 
uviesť do služby už čoskoro, a  to teraz 
v  októbri pri príležitosti 70. výročia 
vzniku ČĽR. Loď, označovaná zatiaľ ako 
001A, konštrukčne vychádza z Varjagu, 
avšak postavená bola čínskymi lodeni-
cami v meste Ta-lien.

V  podobnej situácii ako Čína je aj 
Veľká Británia. Tiež má momentálne 
k  dispozícii jednu lietadlovú loď, kým 
druhá je vo fáze výstavby, respektíve ná-
morných skúšok. HMS Queen Elizabeth 
s  výtlakom 65  000 ton bola dokončená 
v roku 2017, pričom jej sesterská loď na-
zvaná Princ z Walesu, čo je titul momen-
tálne používaný princom Charlesom, by 
mala byť britskému námorníctvu k dis-
pozícii od roku 2020. 

Okrem USA, Ruska, Číny a  Veľkej 
Británie disponuje lietadlovými loďa-
mi ešte ďalších päť krajín: Francúzsko 
(Charles de Gaulle), Španielsko (Juan 
Carlos I.), India (Vikramaditia), Thajsko 
(Čakri Naruebet) a  Taliansko (Cavour, 
Giuseppe Garibaldi). Svoju ľahkú lietad-
lovú loď nazvanú Anadolu momentálne 
konštruuje Turecko. 

História lietadlových lodí sa začala písať 
počas I. svetovej vojny, keď sa britské 
kráľovské námorníctvo rozhodlo pre-
stavať krížnik HMS Furious na vôbec 
prvú lietadlovú loď. V roku 1918 zohrala 
kľúčovú úlohu v  Operácii F.7, keď bola 
siedmimi lietadlami Sopwith Camel 
štartujúcimi z HMS Furious zničená ne-
mecká letecká základňa v meste Tonder.

Dôležitosť lietadlových lodí, ktoré 
neskôr začali hojne využívať aj ďalšie 
svetové veľmoci, sa naplno ukázala 
počas II. svetovej vojny. Týkalo sa to 
predovšetkým bojov medzi USA a  Ja-
ponskom v  Tichomorí. Pri známom 
útoku na Pearl Harbor 7. decembra 1941 
využilo japonské cisárske námorníctvo 
šesť svojich lietadlových lodí a  svojím 
prekvapivým atakom spôsobilo Ameri-

čanom rozsiahle škody na ich základni 
na Havajských ostrovoch. Paradoxne, 
nepodarilo sa im zničiť žiadnu americ-
kú lietadlovú loď, keďže všetkých šesť sa 
v  tom čase nachádzalo mimo prístavu. 
Následne tak mohli byť použité v  ďal-
ších dôležitých bitkách, vrátane rozho-
dujúcej o ostrov Midway.

Od I. svetovej vojny až do súčasnosti 
bolo vyrobených, respektíve sa aspoň 
začalo s konštrukciou viac ako 150 lieta-
dlových lodí, či už ľahkých s nižšou ka-
pacitou alebo ťažkých, ktoré sú schopné 
prepraviť aj osemdesiat stíhacích lieta-

diel. V súčasnosti je v službe 20, pričom 
9 ďalších sa práve stavia.

Katapult alebo skokanský mostík
Najvýraznejšou črtou lietadlových lodí 
je paluba so vzletovou s  pristávacou 
dráhou. K  štartu lietadiel sa väčšinou 
používajú katapulty, ktorých úlohou je 
zrýchliť lietadlo na veľmi krátkej drá-
he. Štandardom sa stali parou poháňa-
né katapulty, no napríklad najnovšia 
americká lietadlová loď Gerald R. Ford 
už využíva katapulty s  lineárnym elek-
tromotorom. Britská lietadlová loď 
HMS Queen Elizabeth či ruská Admirál 
Kuznecov katapulty nemajú, ale sú vy-
bavené tzv. „skokanským mostíkom“, 
teda dohora smerujúcou rampou na 
konci paluby.

Na pristávanie lietadiel zväčša slúži 
samostatná pristávacia dráha, ktorá 
býva v niektorých prípadoch vychýlená 
od osi trupu lode. Vďaka tomu môžu lie-
tadlá pristávať na tejto vyosenej dráhe, 
kým v  rovnakej chvíli zas iné štartujú 
v  prednej časti lodi s  využitím kata-
pultu. Samotné zastavenie lietadla na 
pomerne krátkej dráhe je možné vďaka 
systému brzdových lán, o ktoré sa lieta-
dlo zachytí svojím pristávacím hákom. 
Niekedy sa stane, že sa lietadlo o  brz-
dové laná nezachytí, avšak vďaka vy-
chýlenej pristávacej dráhe môže pokra-

čovať v lete a pokúsiť sa pristáť nanovo. 
Niektoré lietadlá označované skratkou 
VTOL sú zas schopné štartovať a  tiež 
pristávať vertikálne.    

Trieda Nimitz pomaly končí
Z  dvadsiatich aktívnych lietadlových 
lodí patrí až jedenásť vojenskému ná-
morníctvu USA. Desať z  nich sa radí 
do triedy Nimitz a väčšina z nich je po-
menovaná podľa bývalých amerických 
prezidentov. Prvé z  týchto lietadlových 
lodí, ktorých pohon zabezpečujú dva 
jadrové reaktory, boli na more spustené 
už v  sedemdesiatych rokoch. Ich plá-
novaná životnosť predstavuje päťdesiat 
rokov, pričom postupne by mali byť na-
hradené novými lietadlovými loďami 
triedy Gerald R. Ford. Ako prvá spome-

dzi lodí triedy Nimitz bude vyradená 
vedúca loď s rovnakým názvom. Stať by 
sa tak malo v roku 2022.

Prvá lietadlová loď triedy Gerald R. 
Ford je už v aktívnej službe od roku 2017, 
pričom  ako vedúca loď tiež nesie rov-
naký názov ako celá trieda. V  pláne je 
výstavba celkovo desiatich týchto plavi-
diel. Druhé v poradí by malo byť na vodu 
spustené už tento rok a potom uvedené 
do služby v  roku 2024. Trieda Gerald 
R. Ford vychádza z  koncepcie svojich 
predchodkýň z  triedy Nimitz, využíva 
však najnovšie technologické možnos-
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Telka bez obmedzení
Dnes môžete sledovať televízie cez internet kedy-
koľvek a kdekoľvek. Nudným reklamám a čakaniu 
odzvonilo. Základnou prednosťou je to, že vy rozho-
dujete kedy a čo budete pozerať. Na sledovanie 
televízie cez internet môžete využiť mobil, tablet, 
počítač či notebook. Samozrejmosťou je sledova-
nie programov cez vašu Smart TV. Ten, kto nevlastní 
smart televízor, môže využívať Lepšia.TV box, ktorý 
obyčajný televízor premení na moderné multime-
diálne centrum. Stačí mať internetové pripojenie 
od ľubovoľného operátora, nemusíte ani meniť 
svoj televízny prijímač. Rovnako si nelámte hlavu 
s dlhými zmluvami či pokutami za skoršie vypove-
danie zmluvy. 

Cena internetového sledovania televízie je finančne veľmi zaujímavá. Lepšia.TV ponúka 
93 televíznych staníc vrátane prémiových a 42 HD kanálov. Vyskúšať tento balík môžete 
úplne bez záväzkov. Cena je 0,10 eur za úvodný mesiac. Následne je to 7,39 eur mesačne. 
Pokiaľ by ste neboli spokojný, môžete službu kedykoľvek zmeniť, alebo zrušiť. A to bez 
akýchkoľvek pokút či poplatkov. Ponuka v sebe zahŕňa aj archív televíznych staníc 30 dní 
spätne. Súčasťou služby je nahrávanie programu či pretáčanie reklám. Niektorých môže 
zaujať aj to, že v tejto službe je zahrnuté aj počúvanie viac ako 20 000 rozhlasových staníc 
z celého sveta. Sme presvedčení, že ak raz skúsite sledovať televízie cez internet a spoznáte 
všetky výhody, ktoré so sebou prinášajú, už nikdy nebudete chcieť sledovať televíziu inak.

Technologické
vychytávky roka

Bezpečie v mobile
S rodinným alarmom Jablotron 100 môžete mať „pod palcom“ všet-
ky dôležité miesta vášho života. Či už je to dom, chata či kancelárske 
priestory. Okrem toho viete alarmom pohodlne ovládať až 32 vecí vo 
vašej domácnosti. Či už sú to žalúzie, kúrenie, osvetlenie, klimatizácia, 
vybrané elektrické zásuvky, garážové, vstupné brány, ale aj monitoro-
vanie teploty, či vypnutie vody a plynu. K alarmu Jablotron 100 máte 
k dispozícii šikovnú mobilnú aplikáciu vďaka ktorej si môžete vždy on-line 
skontrolovať stav vášho domu a súčasne ovládať alarm na diaľku. Je 
jednoduchá, prehľadná a ponúka prehľad všetkého, čo vás o vašom 
dome zaujíma z akéhokoľvek miesta, na ktorom sa práve nachádzate. 

Prostredníctvom mobilnej aplikácie po jej spustení sa ihneď dozviete, 
čo sa vo vašom dome deje. Prehľadné riešenie vám ponúka pohľad na 
hlavný panel a jeho aktuálne nastavenie zabezpečenia, prehľad teplôt 
v jednotlivých miestnostiach, či kontrolu spotrebičov, ktoré sú do systému 
zahrnuté. Aplikácia okrem iného dokáže ponúknuť prehľad o všetkých 
zariadeniach napojených na systém, ovládať váš alarm (Jablotron) rov-
nako z aplikácie, ako keby ste ho ovládali doma na hlavnom paneli, zo-
braziť fotografie z detektorov v miestnosti či sledovať teplotu a spotrebu 
energií. Bezpečie domova ako aj svojich najbližších tak máte neustále 
pod kontrolou vo svojom mobilnom telefóne. 

www.lepšia.TV

www.jablotron.sk

Čisté línie a jednoduchosť
September predstavuje vhodné obdobie na rekon-
štrukciu záhrady alebo jej úpravy. Vhodným ná-
strojom, s ktorým si záhradu alebo pozemok okolo 
domu obmeníte, skrášlite a dáte do poriadku, sú aj 
záhradné platne. 

Záhradné platne patria medzi prvky záhradnej 
architektúry, ktoré sa využívajú na úpravu terás, 
chodníkov, záhradných chodníčkov, okolia bazé-
nov alebo záhradných odpočívadiel. Odborníci 
odporúčajú informovať sa u predajcov vopred 
a vyberať len kvalitné materiály. Len tak vám zá-
hradné platne vydržia dlhé obdobie bez známok 
opotrebenia a iných zmien a budú pre vás dobrou 
investíciou. Vhodné je zvoliť záhradné platne, ktoré 
sú oteruvzdorné, majú nešmykľavý povrch, vyznaču-
jú sa odolnosťou voči mrazu a farebnou stálosťou. 
Rôzne druhy záhradných platní ponúka spoločnosť 
Leier. Ak ste zástancom jednoduchosti a čistých línií, 
tie pravé pre vás sú záhradné platne Classic-line 
Fifty. Vďaka monochromatickým farbám sú ideálne 
na použitie najmä do moderne nadizajnovaných 
priestorov. 

Ukážeme vám vychytávky, ktoré uľahčujú a spríjemňujú život 
každého moderného muža.

Pohodlie u zubára
Aj na Slovensku existujú zubní lekári a kliniky, ktoré sa vyrovnajú 
v poskytovaní služieb západným krajinám. Ich tajomstvom je 
špeciálny slovenský softvér Dentis. Stojí za ním partia mladých 
slovenských programátorov, ktorí sa rozhodli priniesť do zubných 
ambulancií niečo nové a inovatívne. 

Tajomstvom úspechu softvéru Dentis spočíva v tom, že kon-
centruje všetky potrebné veci pre prácu zubného lekára, kliniky 
do jedného praktického celku „Chceli sme vytvoriť prostredie 
v ktorom zubár nájde všetky informácie potrebné pre chod 
ambulancie či kliniky,“ konštatuje Michal Drobný. Zubný lekár 
má kompletný lekársky záznam o svojom pacientovi, ktorý čaká 
na vyšetrenie. Má presne informácie o každom jednom úkone, 
predpísaných liekoch, použitých materiálov, informácie o ab-
solvovaní prehliadky, alebo aj to či náhodou dnes nemá naro-
deniny. Súčasne je systém prepojený aj na správu skladového 
hospodárstva. Zubná klinika, či lekár presne vidí aké má zásoby 
daného materiálu, či potrebuje niečo objednať a ktorý materiál 
bol požitý pri výkone. 

Samotné objednávanie pacientov na konkrétne termíny tiež 
prešlo významnými zmenami. Okrem klasického kalendára 
v ktorom zubár vidí objednaných pacientov softvér ponúka zá-
kladné analýzy vyťaženosti lekára. Už sa tak nebude viac diať 
to, že jeden deň toho bude mať zubár veľa a nebude stíhať 
a iný deň naopak bude mať prázdnu čakáreň. Systém súčas-
ne pomáha s efektívnou cenotvorbou úkonov. Vymedzí, ktoré 
prevádzkované úkony sa oplatia najviac, ktoré naopak stoja 
lekára veľa času, ale neprinášajú žiadny zisk. Výsledkom bude 
efektívna nastavená zubná ambulancia, ktorá bude šliapať ako 
hodinky nielen z pohľadu lekára, alebo aj pacienta. 

www.dentis.sk

www.leier.sk
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EVENTS

Augustová PLAYBOY párty opäť prilákala sexi krásky. Z Anglicka priletela príťažlivá modelka a naša 
budúca playmate ALEX FAYE, ktorá počas návštevy Slovenska stihla nafotiť dráždivé fotky pod taktovkou 

nášho dvorného fotografa MARIA GOTTIHO. Slovenské krásky reprezentovali naše playmates SILVIA 
KOVÁČOVÁ a MEGAN COST. Druhá spomínaná slečna v tento večer oslavovala svoje narodeniny. 

Zajačia titulka sa krstila v THE CLUB-e, tradične bublinkami. Jeseň je už za dverami, tak uvidíme, čo 
nám toto farebné ročné obdobie prinesie. Tešíme sa na ďalšiu epickú akciu, už o mesiac!

SummerSummer
 NIGHT

9. 8. 2019 THE CLUB
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