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ktoré v takomto kroku vidíte. Prijať do rodiny zvieratko je nielen o ra-
dosti, ale aj o zodpovednosti.  Ak ste sa definitívne o kúpe domá-
ceho miláčika rozhodli, vyberajte také zvieratko, o ktoré sa vaše
dieťa dokáže starať a ktoré nie je pre neho nebezpečné. Aj keby to
malo byť pre vašu dcéru či syna prekvapenie, zvieratko kupujte
spolu s nimi. Pri rozhodovaní nezabudnite ani na alergie vo vašej
rodine, priestorové možnosti v byte, vek vášho potomka a časové
možnosti všetkých členov domácnosti. Nezabudnite posúdiť ani fi-
nančné náklady spojené so starostlivosťou o zvieratko. Zaobstarajte
si o zvieratku chovateľskú literatúru či príručku. Čítajte z nej s deťmi
spoločne a pýtajte sa ich, čím budú zvieratko kŕmiť, ako často mu
budú čistiť bývanie a ako sa s ním chcú hrať. Premyslite si aj to, či
je pre vaše dieťa vhodnejšie zvieratko, ktoré bude len pozorovať –
akváriové rybky, alebo také, s ktorým môže mať osobný kontakt
a aktívne s ním tráviť voľný čas. 
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Občianske združenie LECA, ktoré dlhodobo podporuje mladé talen-
ty zo sociálne znevýhodnených skupín usporiadalo aj v tomto roku 
letný tvorivý workshop. Ten sa konal po prvýkrát v zahraničí.

Z akladatelia organizácie a orga-
nizátori projektu Štvorlístok pre 
talenty Andrej a Roberto Lecovci 

pripravil týždňový pobyt v Chorvátsku, 
v malebnom mestečku Tribunj, ktorého sa 

zaplnený divákmi. Koncert bol výsledkom 
niekoľkodňovej prípravy a sústredenia, 
predstavili sa štipendisti v tanečných, spe-
váckych a hudobných číslach spolu s profe-
sionálnymi umelcami, ktorí počas worksho-

zúčastnilo vybraných 20 detí z ich štipen-
dijného programu, viac ako desiatka umel-
cov a ďalší účastníci zájazdu. Workshop 
bol zakončený koncertom v Letnom am-
fiteátri, ktorý bol do posledného miesta 

Letný workshop 
občianskeho združenia 
LeCa v Chorvátsku

Text a foto: LECA

pu s deťmi tvorili. Popredný choreograf 
a režisér Jaro Moravčík pripravil s deťmi 
niekoľko skvelých tanečných choreografií 
aj sám na podujatí vystúpil, legendárny hu-
dobník Braňo Hronec sa venoval mladým 

a Roberta Lecu v rytme samby. Program 
začal prezentáciou našej ľudovej kultúry, 
piesňou Na Kráľovej holi a zakončený bol 
populárnou chorvátskou piesňou Malo po-
malo, čo domáce publikum veľmi oceni-

hudobníkom ako aj huslistka a pedagogič-
ka zo ZUŠ M.Ruppeldta v Bratislave Danie-
la Bogaczová. Štipendisti tanečne doplnili 
spevácke vystúpenie legendy Máji Velšico-
vej ako aj vstup speváčky Nory Blahovej 

Uobidvoch nových modeloch SHEEN boli použité vysoko
kvalitné materiály, ako napríklad KRIŠTÁĽ SWAROVSKI.
Žiarivé kamene SHE-3806GL-2AUER vystupujú odvážne na

pozadí tmavej modrej farby číselníka a spoločne so zlatoružovými
číslicami a indexmi vytvárajú silný kontrast. SHE-3806PG-9AUER

používa refrakčné kryštály tónovo zla-
dené s matným mihotaním číselníka,

vďaka čomu sa vo svetle stavajú
trblietavou ozdobou zápästia. 

Nové hodinky SHEEN držia krok
s módnymi trendmi a predstavujú

elegantné príslušenstvo, ktoré
dodáva finálnu eleganciu ob-
lečenia pre akúkoľvek príleži-

tosť. V obidvoch modeloch sú
použité spoľahlivé materiály,

napr. ochranné minerálne sklo a pev -
ná nehrdzavejúca oceľ na puzdra

a remienky, na SHE-3806GL-2AUER
je remienok vyrobený dokonca z pravej

kože. Modely SHEEN sú vďaka tomu
vždy spoľahlivé a robustné, bez toho aby

strácali svoju eleganciu alebo jemný
vzhľad. Obidva modely hodiniek umož-
ňujú vďaka fluorescenčným ručičkám
a indexom ľahké odčítanie pri akej-
koľvek situácii – večeri pri sviečkach

alebo návšteve divadla.
SHEEN, značka dámskych ho-
diniek spoločnosti CASIO, sa
vyznačuje jedinečnými a roz-

manitými radami exkluzívnych
analógových hodiniek pre mo-

derné sebavedomé ženy. Keramika,
zafírový krištáľ, koža a KRIŠTÁĽ 

SWAROVSKI sú len niektoré z prvo-
triednych materiálov kombinovaných so
štýlovým dizajnom, módnym akcentom
a presným remeselným spracovaním.

Rozmanitosť tejto značky demonštrujú tri rôzne modelové rady:
rada Gold vyznačujúca sa prepracovaným dizajnom zaisťujúcim
štýlový vzhľad, Ceramic Sapphire Crystal ponúkajúci prvotriedne
materiály a Classic predstavujúci základný segment s dostupnými
štýlovými modelmi. 
Rôzne kategórie, všetky modely a autorizovaných predajcov hodi-
niek SHEEN nájdete na www.casio-watch.sk/produkty/casio-sheen.
Ďalšie informácie o spoločnosti CASIO nájdete na www.casio-eu-
rope.com/euro/corporate 

PREDSTAVUJEME ŠPECIÁLNU LIMITOVANÚ EDÍCIU 
EQB-500RBB INFINITI RED BULL RACING

Inovačné technológie a dynamický dizajn – dve vlastnosti zdieľané
firmou Casio Edifice a ich partnerom Infinity, Red Bull Racing – sú
inšpirované rýchlosťou, presnosťou a dynamikou motoristického
športu ako z hľadiska dizajnu aj funkčnosti. 
Vďaka inovačnému procesu iontového pokovovania, umožňuje po-
užívať nové techniky farieb a môže sa tento typ hodiniek EQB-
500RBB pochváliť jedinečnou lunetou vo farbách Infinity Red Bull
Racing. Trblietavé fialové, žlté, modré a červené odrazy od moto-
rového oleja prepožičiavajú hodinkám dynamický a štýlový vzhľad
a športový pôvab Formuly 1, ktorý môžete majestátne nosiť na svo-
jej ruke. Špeciálna edícia EQB-500RBB dokáže komunikovať so
smartphonom prostredníctvom technológie Bluetooth 4.0 a bez-
platnej aplikácie Casio Watch+. Nastavenie ako napríklad funkcia
budíka a svetového času sa pohodlne nakonfiguruje prostredníc-
tvom vášho smartphonu vrátane mapy sveta v aplikácii obsahu-
júcej približne 300 miest. Pre všetkých fanúšikov, ktorí cestujú od
miesta k miestu (virtuálne alebo skutočne) ponúka model EQB-
500RBB dva časové displeje vedľa seba rovnako ako rýchlostný  dis -
plej v polohe medzi treťou a šiestou hodinou. 
Ako zlatý klinec na záver prichádza tento typ EQB-500RBB s inte-
ligentným vyhľadávačom telefónu, ktorý používa signál budíka
tak, aby nositelia týchto hodiniek nemali nikdy problém nájsť svoj
smartphone vďaka týmto dokonalým hodinkám.
Okrem množstva technických funkcií sa môže tento typ hodiniek
 pochváliť dômyselným dizajnom a striekanou farbou na tmavo-
modrom ciferníku. Pozoruhodné puzdro a remienok sú vyrobené
z pevnej nehrdzavejúcej ocele, zdôrazňujúcej neformálny charak-
ter tohto chronografu. 

AKO ZLATOČERVENÝ JESENNÝ DEŇ
nové brilantné dámske hodinky SHEEN
Na prvý pohľad upútajú žiarivou modrou, pripomína-
júcu najjasnejšiu oblohu, obklopenú ružovou, po druhé
zaujmú ružovou žiarou jesenného západu slnka – tieto
dva nové modely hodiniek SHEEN perfektne dopĺňajú
planúce farby jesene. Prvotriedne materiály prepoži-
čiavajú novým modelom SHEEN brilantnosť, umožňu-
júcu plynulý prechod k chladnejším mesiacom. Kombi-
nácia arabských a rímskych číslic, v spojení s tromi
ďalšími ukazovateľmi dát, dňa v týždni a času vo for-
máte 24 hodín, dodáva elegantnému číselníku SHE-
3806 GL-2AUER a SHE-3806PG-9AUER vizuálny pôvab.

PERFEKTNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE MUŽA, 
KTORÉMU ZÁLEŽÍ NA KAŽDEJ SEKUNDE

solárne napájanie � neónový displej � mine -

rálne sklo � zobrazenie dátumu a dňa v týždni
� funkcia stopiek (24 hodín) � režim  V lietadle 

(offline režim) � automatický kalendár � zob -

razenie rýchlosti � odolnosť voči vode 10 Bar

www.casio-watch.sk/produkty/casio-edifice �  www.edifice-bluetooth.eu

V I P  m a g a z i n eV I P  m a g a z i n e

VIP_15_07_HodinyCasio  11/10/15  11:14 PM  Stránka 8

31

▶

Skupina účastníkov workshopu 
o.z. LECA v Chorvátsku

Roberto Leca so štipendistami 
na lodi do Šibeniku

Andrej a Roberto Lecovci, Judita 
a Braňo Hroncovci so štipendistami 
Dominikou a Dominikom Karalovcami

Legendárny hu-
dobník a skladateľ 
Braňo Hronec s mla-
dou klaviristkou 
Dominikou pri hraní 
v altánku priamo 
na pláži

Na tanečnej hodine sa 
k deťom pridala aj speváč-

ka Mája Velšicová

Hodina baletu na 
tanečnej sále pod vede-
ním Jara Moravčíka

Zakladatelia občianskeho združe-
nia LECA a organizátori worksho-
pu Andrej Leca a Roberto Leca

Andrej Leca s ďalšou 
skupinou štipendistov

Výletná loď s účast-
níkmi workshopu o.z. LECA

Andrej Leca a Roberto Leca 
s majiteľkou cestovnej agentúry 
Kornati Eugéniou Braunovou

Vodopády 
v Národnom 
parku Krka

Lekcia herečky Eleny Kucharíkovej v dome 
kultúry, kde prebiehalo sústredenie

Nadežda Sičáková sa venovala 
speváckym talentom

Maliarka Viera Čapková pri tvorbe 
s talentovanou štipendistkou Emou

Andrej Leca s herečkou 
Judy Vargovou v prístave



relax

ktoré v takomto kroku vidíte. Prijať do rodiny zvieratko je nielen o ra-
dosti, ale aj o zodpovednosti.  Ak ste sa definitívne o kúpe domá-
ceho miláčika rozhodli, vyberajte také zvieratko, o ktoré sa vaše
dieťa dokáže starať a ktoré nie je pre neho nebezpečné. Aj keby to
malo byť pre vašu dcéru či syna prekvapenie, zvieratko kupujte
spolu s nimi. Pri rozhodovaní nezabudnite ani na alergie vo vašej
rodine, priestorové možnosti v byte, vek vášho potomka a časové
možnosti všetkých členov domácnosti. Nezabudnite posúdiť ani fi-
nančné náklady spojené so starostlivosťou o zvieratko. Zaobstarajte
si o zvieratku chovateľskú literatúru či príručku. Čítajte z nej s deťmi
spoločne a pýtajte sa ich, čím budú zvieratko kŕmiť, ako často mu
budú čistiť bývanie a ako sa s ním chcú hrať. Premyslite si aj to, či
je pre vaše dieťa vhodnejšie zvieratko, ktoré bude len pozorovať –
akváriové rybky, alebo také, s ktorým môže mať osobný kontakt
a aktívne s ním tráviť voľný čas. 
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lo. Obe piesne s deťmi pripravila dirigentka 
Nadežda Sičáková, ktorá je novou členkou 
Umeleckej rady o.z. LECA. V príhovore di-
vákov pozdravil starosta Tribunju a Andrej 
Antonio Leca za o.z. LECA ako organizátor 
divákom prezentoval činnosť a poslanie ich 
charitatívnej organizácie.
 
„Publikum bolo nadšené, deti výborne 
reprezentovali a večer pokračoval neu-

prácu na príprave pobytu v tomto letovisku. 
Spokojní sme sa vrátili domov a ešte väčší 
pocit spokojnosti máme z toho, že tento po-
byt bol pre deti obohacujúci, ale aj plný 
nových krásnych zážitkov.“- slová spoluza-
kladateľa o.z. LECA Andreja Antonia Lecu.
 
„Väčšina z našich štipendistov, ktorých sme 
na letný workshop vybrali boli pri mori po 
prvýkrát vôbec. Bol to pre nich zážitok, 

tíchajúcou radosťou z dobrých výkonov. 
Na recepcii po koncerte boli vystavené 
detské výtvarné práce, ktoré vznikli počas 
workshopu pod umeleckým vedením ma-
liarky Viery Čapkovej. Za spoluprácu ďa-
kujeme aj herečkám Jane Valockej a Elene 
Kucharíkovej, ktoré dali deťom niekoľko 
dobrých rád v rámci prezentácie na javis-
ku. V neposlednom rade poďakovanie patrí 
cestovnej agentúre Kornati Tribunj za spolu-

Uobidvoch nových modeloch SHEEN boli použité vysoko
kvalitné materiály, ako napríklad KRIŠTÁĽ SWAROVSKI.
Žiarivé kamene SHE-3806GL-2AUER vystupujú odvážne na

pozadí tmavej modrej farby číselníka a spoločne so zlatoružovými
číslicami a indexmi vytvárajú silný kontrast. SHE-3806PG-9AUER

používa refrakčné kryštály tónovo zla-
dené s matným mihotaním číselníka,

vďaka čomu sa vo svetle stavajú
trblietavou ozdobou zápästia. 

Nové hodinky SHEEN držia krok
s módnymi trendmi a predstavujú

elegantné príslušenstvo, ktoré
dodáva finálnu eleganciu ob-
lečenia pre akúkoľvek príleži-

tosť. V obidvoch modeloch sú
použité spoľahlivé materiály,

napr. ochranné minerálne sklo a pev -
ná nehrdzavejúca oceľ na puzdra

a remienky, na SHE-3806GL-2AUER
je remienok vyrobený dokonca z pravej

kože. Modely SHEEN sú vďaka tomu
vždy spoľahlivé a robustné, bez toho aby

strácali svoju eleganciu alebo jemný
vzhľad. Obidva modely hodiniek umož-
ňujú vďaka fluorescenčným ručičkám
a indexom ľahké odčítanie pri akej-
koľvek situácii – večeri pri sviečkach

alebo návšteve divadla.
SHEEN, značka dámskych ho-
diniek spoločnosti CASIO, sa
vyznačuje jedinečnými a roz-

manitými radami exkluzívnych
analógových hodiniek pre mo-

derné sebavedomé ženy. Keramika,
zafírový krištáľ, koža a KRIŠTÁĽ 

SWAROVSKI sú len niektoré z prvo-
triednych materiálov kombinovaných so
štýlovým dizajnom, módnym akcentom
a presným remeselným spracovaním.

Rozmanitosť tejto značky demonštrujú tri rôzne modelové rady:
rada Gold vyznačujúca sa prepracovaným dizajnom zaisťujúcim
štýlový vzhľad, Ceramic Sapphire Crystal ponúkajúci prvotriedne
materiály a Classic predstavujúci základný segment s dostupnými
štýlovými modelmi. 
Rôzne kategórie, všetky modely a autorizovaných predajcov hodi-
niek SHEEN nájdete na www.casio-watch.sk/produkty/casio-sheen.
Ďalšie informácie o spoločnosti CASIO nájdete na www.casio-eu-
rope.com/euro/corporate 

PREDSTAVUJEME ŠPECIÁLNU LIMITOVANÚ EDÍCIU 
EQB-500RBB INFINITI RED BULL RACING

Inovačné technológie a dynamický dizajn – dve vlastnosti zdieľané
firmou Casio Edifice a ich partnerom Infinity, Red Bull Racing – sú
inšpirované rýchlosťou, presnosťou a dynamikou motoristického
športu ako z hľadiska dizajnu aj funkčnosti. 
Vďaka inovačnému procesu iontového pokovovania, umožňuje po-
užívať nové techniky farieb a môže sa tento typ hodiniek EQB-
500RBB pochváliť jedinečnou lunetou vo farbách Infinity Red Bull
Racing. Trblietavé fialové, žlté, modré a červené odrazy od moto-
rového oleja prepožičiavajú hodinkám dynamický a štýlový vzhľad
a športový pôvab Formuly 1, ktorý môžete majestátne nosiť na svo-
jej ruke. Špeciálna edícia EQB-500RBB dokáže komunikovať so
smartphonom prostredníctvom technológie Bluetooth 4.0 a bez-
platnej aplikácie Casio Watch+. Nastavenie ako napríklad funkcia
budíka a svetového času sa pohodlne nakonfiguruje prostredníc-
tvom vášho smartphonu vrátane mapy sveta v aplikácii obsahu-
júcej približne 300 miest. Pre všetkých fanúšikov, ktorí cestujú od
miesta k miestu (virtuálne alebo skutočne) ponúka model EQB-
500RBB dva časové displeje vedľa seba rovnako ako rýchlostný  dis -
plej v polohe medzi treťou a šiestou hodinou. 
Ako zlatý klinec na záver prichádza tento typ EQB-500RBB s inte-
ligentným vyhľadávačom telefónu, ktorý používa signál budíka
tak, aby nositelia týchto hodiniek nemali nikdy problém nájsť svoj
smartphone vďaka týmto dokonalým hodinkám.
Okrem množstva technických funkcií sa môže tento typ hodiniek
 pochváliť dômyselným dizajnom a striekanou farbou na tmavo-
modrom ciferníku. Pozoruhodné puzdro a remienok sú vyrobené
z pevnej nehrdzavejúcej ocele, zdôrazňujúcej neformálny charak-
ter tohto chronografu. 

AKO ZLATOČERVENÝ JESENNÝ DEŇ
nové brilantné dámske hodinky SHEEN
Na prvý pohľad upútajú žiarivou modrou, pripomína-
júcu najjasnejšiu oblohu, obklopenú ružovou, po druhé
zaujmú ružovou žiarou jesenného západu slnka – tieto
dva nové modely hodiniek SHEEN perfektne dopĺňajú
planúce farby jesene. Prvotriedne materiály prepoži-
čiavajú novým modelom SHEEN brilantnosť, umožňu-
júcu plynulý prechod k chladnejším mesiacom. Kombi-
nácia arabských a rímskych číslic, v spojení s tromi
ďalšími ukazovateľmi dát, dňa v týždni a času vo for-
máte 24 hodín, dodáva elegantnému číselníku SHE-
3806 GL-2AUER a SHE-3806PG-9AUER vizuálny pôvab.

PERFEKTNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE MUŽA, 
KTORÉMU ZÁLEŽÍ NA KAŽDEJ SEKUNDE

solárne napájanie � neónový displej � mine -

rálne sklo � zobrazenie dátumu a dňa v týždni
� funkcia stopiek (24 hodín) � režim  V lietadle 

(offline režim) � automatický kalendár � zob -

razenie rýchlosti � odolnosť voči vode 10 Bar

www.casio-watch.sk/produkty/casio-edifice �  www.edifice-bluetooth.eu
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ktorý v nich verím pretrvá po celý život. 
Vznikli nové priateľstvá a boli sme skutočne 
ako jedna veľká umelecká rodina. Všetci 
si žičili, tešili sa vzájomne z dobrých výko-
nov, podporovali sa a to je v dnešnej dobe 
nie až tak obvyklé. Členovia Umeleckej 
rady, ktorí sa pobytu zúčastnili zhodnotili 
workshop ako veľmi prospešný pre týchto 
mladých ľudí a už teraz prejavili záujem 
o spoluprácu na ďalšom pobyte. Snažili 

movali miestne médiá, bol pre deti veľkou 
zodpovednosťou, ktorú si uvedomovali 
a patrične k tomu pristupovali. Všetko do-
padlo podľa očakávaní a mnohým sa nech-
celo ani odchádzať domov. Všetko sa raz 
končí, ale zážitky zostávajú a zostáva tiež 
pocit, že práca či poslanie, ktoré napĺňame 
má zmysel a to si uvedomujeme čoraz vý-
raznejšie.“ – vyjadril sa spoluorganizátor 
Roberto Leca.

sme sa pobyt plný tvorivých aktivít spestriť 
aj atraktívnymi výletmi, aby mali deti čo naj-
viac zážitkov. Boli sme loďou na večernom 
výlete v neďalekom meste Šibenik a nocou 
sme sa vracali po otvorenom mori do náš-
ho letoviska. Deti boli nadšené! To platí aj 
o celodennom výlete v národnom parku 
Krka, kde si užili krásnu prírodu, vodopá-
dy aj kúpanie. Fakt, že nás čakal na záver 
pobytu koncert pre verejnosť, ktorý ozna-

Na koncerte vystúpili šti-
pendisti súrodenci Smolkovci 

v krojoch zo Zázrivej

Mája Velšicová počas koncertu 
v tanečnom doprovode detí

Z koncertu v Letnom 
amfiteátri v Tribunji

Andrej Leca 
v príhovore pred 
chorvátskym 
publikom

Pri soche somára, ktorá je symbolom 
mestečka Tribunj v miestnom prístave

Starosta mesta Tribunj Spoločná fotografia účinkujúcich po koncerte

Nora Blahová a Roberto Leca v duete 
v rytme samby a tanečnom doprovode detí

Tanečné vystúpenie štipendistov 
s choreografom Jarom Moravčíkom

Po koncerte v zákulisí

Deti so svojimi maliarskymi výtvormi, 
ktoré vznikli počas workshopu


