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Originálna továrenská 
záruka 5 rokov 

alebo 120 000 km
U každého predajcu Ford.

FORD FOCUS KOMBI s veľkým batožinovým 
priestorom za cenu 5-dverovej verzie už od 12 990 EUR.

  Ford rozdáva litre batožinového priestoru

SZILCAR 
Partners s.r.o.

Alejová 2,  040 11 Košice,  Tel.: 0850 123 495
E-mail: predaj@fordszilcar.sk  www.fordszilcar.sk

Spotreba paliva v kombinovanom cykle: FOCUS KOMBI 4,2 – 7,2 l/100 km | emisie CO2: 109 – 169 g/km, 
FOCUS 3,4 – 7,2 l/100 km | emisie CO2: 88 – 169 g/km.
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Vilka Košice - pre bývanie, 
domov a lepší život
Číslo: 2016 / 05 – jar III

 Vydané: 9.5.2016
Ďalšie číslo vyjde v júni 2016
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KAMENÁRSTVO
CINTORÍNSKA A STAVEBNÁ ARCHITEKTÚRA

GS EUROSTONE

NÁHROBNÉ KAMENEPOMNÍKY

Bezplatná linka
0800 500 954

www.gseurostone.sk
gseurostone@gmail.com

Tel.: 0915 873 738
        0918 617 007

KUCHYNE

990,-
     SVETLÝ POMNÍK

€

www.kamenarstvo-gs.sk

JARNÁ
PONUKA

SCHODY

s DPH



pokročilá obtiažnosť                    zdroj: http://sudokugarden.de

  V osemdesiatych rokoch 17. storočia 
bol Ľudovít XIV. na vrchole svojej 
moci. Paríž bol prvým mestom sve-
ta. Francúzska metropola zažívala 
obrovský rozmach – vznikali nové 
bulváry a mohutné stavby, ulice boli 
po prvý raz osvetľované svietidlami. 
Nastal nebývalý nárast počtu jeho 
obyvateľov. Každý, kto v krajine niečo 
znamenal, žil v Paríži alebo v jeho 
bezprostrednej blízkosti. Na vidieku 
žili iba bezvýznamní či skracho-

Ľudovít XIV.

 Pôvab juhovýchodného pobrežia 
Francúzska s originálnym náz-
vom Côte d’Azur dokáže prekonať 
len málo miest v Európe. Je jed-
ným z vôbec prvých moderných 
rekreačných oblastí, už v 18. storočí 
sem chodila oddychovať vyššia 
britská šľachta.

   Hranice Francúzskej riviéry, ako 
znie známy názov tejto oblasti, nie 
sú celkom presne vyčlenené. Vo 
všeobecnosti sa však berie do úva-
hy oblasť pri Stredozemnom mori 
od talianskych hraníc na východe  
vrátane samostatného Monaka, až 
po Saint Tropez alebo Cassis na 
západe.

   Na severe je ohraničená Južnými 
Alpami, kde najvyššie vrcholky hôr 
dosahujú až 3 tisíc metrov. Riviéra 
je tak populárna nielen pre dlhý pás 
pobrežia s plážami a tyrkysovým 
morom - vďaka ktorému napokon 
pobrežie získalo aj svoje meno - 
ale aj pre množstvo lyžiarskych 
stredísk.
   Najväčším a hlavným mestom 
pobrežia je Nice s približne 350 
tisíc obyvateľmi a medzinárodným 
letiskom. Oblasť je známa pre fi lm-
ový festival v Cannes, kedy je cel-
kom preplnená, no turistov láka 
tiež povestné čaro mestečka Saint 
Tropez či návšteva Monaka s jeho 
pretekmi formúl. Azúrové pobrežie 
bolo inšpiráciou aj pre maliara 
Pabla Picassa, ktorý ho zahrnul do 
mnohých svojich diel.
                 zdroj: http://dromedar.topky.sk
                            wikipedia, wikitravel,
                            drom, Eva Kopaničáková

Azúrové pobrežie

24.6. – 4.7.2016 488,-€/osoba11 dní

4.7. – 15.7.2016 536,-€/osoba12 dní

15.7. – 25.7.2016 590,-€/osoba11 dní

25.7. – 5.8.2016 682,-€/osoba12 dní

5.8. – 15.8.2016 684,-€/osoba11 dní

15.8. – 26.8.2016 550,-€/osoba12 dní

26.8. – 5.9.2016 436,-€/osoba11 dní

5.9. – 16.9.2016 406,-€/osoba12 dní

- transfer Košice - letisko Budapest,
   letisko Budapest - Košice
- ubytovanie v 3-posteľovom štúdiu s kúpeľňou
   (WC, umývadlo, sprcha) a kuchynským
    kútom v rezidencii Le Mas de Tanit
- prenájom posteľnej bielizne
- pobytová taxa
- vonkajší bazén pred rezidenciou
- bezpečnostné pomôcky
- poistenie CK proti úpadku
- služby delegáta CK

Služby zahrnuté v cene:

- spiatočná letenka Budapest-Nice
   a Nice-Budapest leteckej spoločnosti
   Wizzair podľa aktuálnej ponuky
- komplexné cestovné poistenie
   Poisťovne UNION podľa sadzobníka
- upratanie štúdia po ukončení pobytu: 40 €
   (neplatí sa v tom prípade, ak sa apartmán
   odovzdá v pôvodnom stave a čistote)
- prenájom TV, prenájom uterákov,
   výmena posteľnej bielizne počas pobytu, parkovanie

Služby za príplatok:

- Cannes
- Grasse
- Fréjus
- Le Dramont

V dosahu miestnej prepravy:
- Marineland
- Monaco
- Nice

- 50% pre 3. osobu
- 60€ / osoba pri individuálnej doprave
   (neplatí pre tretiu osobu)

Zľavy:

zájazd pre 2-3 osoby, letecká preprava

www.pobrezie.eu

www.francerelax.eu
055/678 07 72 Francerelax s.r.o. Krivá 23, 040 01 Košice

info@francerelax.eu

Antibes - Le Mas de Tanit

Azúrové pobrežie - Antibes

www. pariz.eu

vaní šľachtici a chudoba. Stredom 
dvorného života však nebol Paríž, 
ale Versailles. Dvor Ľudovíta XIV. 
bol v celej Európe obdivovaný a na-
podobňovaný. Veľkolepé slávnosti 
sprevádzali najmä prvú polovicu 
Ľudovítovej vlády. Život vo Versailles 
sa riadil prísnou etiketou. Bol to pre-
myslený systém zákazov, hierarchie 
hodností, povinností a výsad, ale aj 
účinným nástrojom na ovládanie 
šľachty žijúcej pri dvore.

Paríž
a Versailles
245,-€/osoba

19.5. - 23.5.2016

- preprava vlakom na trase
   Košice - Praha a Praha - Košice
- preprava klimatizovaným 9-miestnym
   mikrobusom z Prahy do Paríža a späť do Prahy
- 2-krát nocľah v 2-posteľovej izbe s kúpeľňou
   (umývadlo, WC, sprchou) v hoteli
- strava: 2-krát raňajky (bufet)
- poistenie CK proti úpadku
- sprievodcovské služby v slovenskom jazyku

Služby zahrnuté v cene:
odchod z Košíc

zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Ľudovít_XIV.



jar III - 2016 VILKA Východ - KOŠICE 5

Ďalšie pobočky nájdete v mestách: Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, B. Bystrica, Martin

KOŠICE Mlynská 17, 0910 370 312, maduxke@madux.sk, 
PREŠOV Hlavná 10, 0904 572 539,  maduxpo@madux.sk,  BARDEJOV Slovenská 5/č.d.717,7.posch.,tel.fax: 054/470 69 72,  

mobil: 0911 915 333, maduxbj@madux.sk, GIRALTOVCE Hviezdoslavova 726/29 (pri POŠTE), tel. 0907 341 507,  
MICHALOVCE A. Sládkoviča 1 OC KARAKA (oproti Kauflandu), 0902 085 260, maduxmi@madux.sk

Využite  JARNÚ  AKCIU,  ktorá  trvá  do  31.5.2016
Montáž okien LEN ZA 1€.
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Možnosti riešenia

VÝROBA
STREŠNÝCH

A STROPNÝCH
VÄZNÍKOV

alternatíva A alternatíva B alternatíva C

- teraz aj s podkrovnými a úložnými priestormi

Rezivo použité na výrobu strešných väzníkov: Strojovo triedené v pevnostnej triede C24, 
sušené na 18% (+ - 3%), hobľované, hrany zrazené do rádiusu 5 mm.

+421 908 676 932
homola@cechsro.sk

www.cechsro.sk

+421 905 646 321
vcech@cechsro.sk

+421 944 287 194
miklus@cechsro.sk

Mlynská 17, KOŠICE

 0908 926 124
 0918 709 075

PENIAZE DO KAŽDEJ
DOMÁCNOSTI

 NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA do 5 000 €

 PÔŽIČKA NA BÝVANIE do 20 000 €

 REFINANČNÁ PÔŽIČKA do 20 000 €

 HYPOPÔŽIČKA NA ČOKOĽVEK do 100 000 €
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Vedeli ste, že v rozvinutých krajinách sú choro-
by srdcovo-cievneho systému  najčastejšou prí-
činou smrti? Na celkovej úmrtnosti sa podieľajú 
zhruba 50timi až 60timi percentami, to znamená, 
každý druhý z nás. Slovensko je na tom lepšie ako 
krajiny bývalého Sovietskeho zväzu a Maďarska, 
ale zreteľne horšie ako krajiny EÚ. Celkovo nás 
kvôli ochoreniam srdca a ciev umrie dvojnásob-
ne viac v porovnaní so susedným Rakúskom a 
takmer štvornásobne v porovnaní s Francúzskom. 

?

Dnes, v dobe, keď autá predvídajú nehody, v dobe, 
keď môžete telefonovať s niekým na druhej strane 
planéty existuje spôsob ako toto percento znížiť. Je-
den z nich dnes využíva na Slovensku vyše 18 000 
ľudí s výbornými výsledkami. Vďaka tomuto článku 
môžete aj Vy patriť medzi nich. Liečba využívajúca 
vplyv laserového svetla na krv je moderný a účin-
ný spôsob pri riešení srdcovo-cievnych ťažkostí. 

Keďže chceme zmeniť tieto hrozné štatistiky, umož-
níme Vám vyskúšať si túto metódu úplne zadar-
mo, bez akýchkoľvek záväzkov. Skutočne za 0 eur! 

  Stačí na  stránke  www.orin.sk  kliknúť  na  záložku 
„VYSKÚŠAJ SI PRÍSTROJ ZADARMO“, vyplniť kon-
taktné údaje a prístroj Vám prinesieme na vyskúšanie 
priamo ku Vám domov, nemusíte nikam cestovať. 
Môžete tiež volať na tel. číslo 0917 493 800 
v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00 hod. 

 



Pokiaľ mám z čohokoľvek vo 
svojom živote nepríjemné po-
city (emócie alebo telesné), na-
príklad: vadí mi to, mám zlosť, 
je mi to ľúto, mrzí ma to, ne-
môžem sa s tým zmieriť, je mi z 
toho smutno, žiarlim, hnevám 
sa… ale tiež pichá ma v chrbte, 
bolí ma hlava, mám stiahnutý 
žalúdok, mám tú a tú nemoc, 
chorobu… Sú to moje pocity a 
som to ja, komu znepríjemňujú 
život. A je jedno, či sa moje ne-
príjemné pocity týkajú mojej 
osoby, alebo niekoho iného. 
Negatívne pocity mám ja. Teda 
opäť len ja ich môžem trvalo 
zmeniť, vyriešiť.

Ako metóda pomáha:
Pomáha od problémov 

fyzických i psychických rov-
nako dobre tak, ako vedie ku 
skvalitneniu života viac me-
nej spokojných ľudí, ktorým 
v živote „škrípe“ niečo málo.
Vďaka jednoduchosti metódy 
je možné pracovať i s malými 
deťmi. Často sa ju intuitívne 
naučia a ďalej používajú.

Je pre tých, ktorí si uvedo-
mujú svoje problémy a sú roz-
hodnutí ich vyriešiť.
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Dlažba „Standard” 
Sivá farba. Rozmery: 
30 × 30 × 4 cm: OBI č. 526955 0  0,75 €/ks
40 × 40 × 5 cm: OBI č. 526934 5  1,49 €/ks

Dlažba „Parketa”
Rozmery: 20 × 10 × 6 cm. 
Sivá: OBI č. 526912 1  0,15 €/ks
Červená: OBI č. 526913 9  0,19 €/ks

Zámková dlažba „Íčko 6“ 
Rozmery: 20 × 16 × 6 cm.
Sivá: OBI č. 526928 7  0,20 €/ks
Červená: OBI č. 526929 5  0,33 €/ks

Záhonový obrubník
Sivá farba. Rozmery:
5 × 20 × 100 cm: OBI č. 526908 9  1,39 €
5 × 25 × 100 cm: OBI č. 526910 5  2,49 €

Svahová delta
Rozmery: 30 × 23 × 20 cm. 
Sivá: OBI č. 526958 4  1,49 €/ks 
Červená: OBI č. 526961 8  1,78 €/ks 

Obruba
Betón. Rozmery: 22 × 12 × 4,5 cm.
Sivá: OBI č. 527171 3  0,55 €/ks
Červená: OBI č. 527172 1  0,65 €/ks

Lepidlo na obklady 
a dlažbu „Quartz Extra“
Odolné proti vode a mrazu. Na 
vonkajšie a vnútorné použitie. 
Vysokoflexibilné, s vysokou 
priľnavosťou, znížený sklz. 
OBI č. 400566 6  (0,24 €/kg)

Tryskaná dlažba „Typical” 
Sivá farba. Rozmery: 40 × 40 × 4 cm.
OBI č. 526957 6

Debniaca 
tvárnica 
Sivá farba. Rozmery:
15 × 25 × 50 cm: 
OBI č. 526975 8  1,09 €/ks
20 × 25 × 50 cm: 
OBI č. 526974 1  1,16 €/ks

Zatrávňovacia tvárnica
Sivá farba. Rozmery: 60 × 40 × 8 cm.
OBI č. 526962 6

Tryskaná bridlica
Žltá farba. Rozmery: 40 × 40 × 4 cm.
OBI č. 526959 2

Vegetačný kameň „Ekodrain”
Betón. Sivá farba. Rozmery: 20 × 20 × 8 cm.
OBI č. 527156 4

Vymývaná dlažba „Dunaj”
Rozmery: 40 × 40 × 4 cm. 
OBI č. 526930 3 a i. 

Zo širokej ponuky u nás zakúpených 
dosiek a drezov vykonávame priame 
rezy a výrezy ZDARMA.
 
Viac informácií nájdete na www.obi.sk

Potrebujete niečo opraviť 
a nechcete si kvôli tomu kupovať 

náradie? Požičajte si ho u nás!

Viac podrobností nájdete na informáciách 
v predajni OBI alebo na www.obi.sk

Zabezpečíme vám dopravu tovaru

za veľmi výhodných podmienok.

Viac podrobností nájdete na informáciách 
v predajni OBI alebo na www.obi.sk

Požičovňa náradia
Doprava tovaru Prírez dreva

Veľ ké projekty – jednoducho s OBI službami

Ak produkt nie je k dispozícii, radi ho pre vás objednáme.

Všetky produkty sa predávajú bez dekorácie. Ceny a technické údaje platia 
s výnimkou prípadných tlačových chýb, resp. omylov. Ponuky platia do 
vyčerpania zásob. Nákup je možný iba v obvyklom množstve pre domácnosti. 
Platnosť od 11. 5. 2016 do vypredania zásob, najdlhšie však do 22. 5. 2016. 
Zmeny cien po 22. 5. 2016 možné. Za chyby a omyly v texte, tlačové chyby 
a za farebné odchýlky v zobrazení neručíme. Zobrazenia produktov môžu byť 
iba ilustratívne. Všetky ceny sú vrátane DPH.

OBI Košice 
Moldavská
bývalý bauMax

Moldavská cesta 24
040 11 Košice
Tel.: 055 727 11 04

Otváracie hodiny:
PO – PI: 7.00 – 21.00
SO – NE: 8.00 – 21.00

OBI Košice 
Trolejbusová
bývalý bauMax

Trolejbusová 3
040 01 Košice
Tel.: 055 798 16 70

Otváracie hodiny:
PO – NE: 8.00 – 21.00
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OBI Bonus Karta
OBI. Výhodné!

•  Atraktívny bonusový 
program so zvýhodnením 
až do 10 %

•  Narodeninový kupón
•  Mimoriadny servis 

pri záruke a výmene
•   Viac informácií

na www.obi.sk/bonuskarta

Bonus Karta

www.obi.sk




