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Som posledný akčný hrdina. Ako náhle je niečo v akcii, prebudia sa vo mne lovecké pudy
a musím to mať. Strmhlav sa vrhám do bitiek
o zľavnené tričká a hlava-nehlava bojujem
o vyhliadnutý kúsok až do posledného dychu
(preháňam, ale pointa je pravdivá).
Som zberateľ. Verím, že všetko, čo kúpim,
sa raz zíde. A to je naozaj pravda. U nikoho
nenájdete také nepreberné množstvo nepoužitých vecí, ako práve u mňa (ak si toto
prečíta môj síce dobroprajný, ale zdravým
rozumom vládnuci muž, bude po mne !).
Matne si pamätám situáciu, kedy som bola,
bez akejkoľvek nadsázky, na pokraji smrti a
moje myšlienky sa neuberali tým ušľachtilým smerom, aký by ste očakávali, ale okrem
plytkých a neuverejniteľných jedna bola: Čo
keď po mojej smrti manžel otvorí tú poslednú skriňu v spálni?
Som konzument a rozhodne nie som
minimalista. Mám rada veci pekné, nové
a veľa. Netýka sa to len oblečenia, ale
i bytových doplnkov a záhrady. Rada
veci kombinujem, všade musí byť veľa
vzorov, farieb, kvetov, pásikov a zvierat.
A na to, aby ste mali čo kombinovať,
musíte tie veci vlastniť.

Možno je to prípad pre psychiatra, mne sa
s tým ale napodiv žije dobre.
Prečo to píšem? Prišiel môj čas. Je tu zimný
výpredaj! Telo i duša sú pripravené opäť tiahnuť do boja. Výnimočne, ale celkom výnimočne, dvakrát do roka vyberiem športový odev,
aby sa mi lepšie bežalo, dôležitá je i ohybnosť
a najmä práca lakťom. Často myslím i na kolená, ale k tomu ešte nedošlo. I keď netrénovaná, som presvedčená, že v danom okamihu
by bola moja sila nesmierna!
Zimný výpredaj je pre mňa ako pre moslima
Ramadán. Počas Ramadánu je každý moslim
povinný zdržať sa akéhokoľvek jedenia, pitia,
fajčenia alebo sexu. Som pripravená!

Mgr. art. Andrea Marešová,
šéfredaktorka
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14. február - sviatok nielen pre zamilovaných
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14. február je dňom
sv. Valentína, sviatkom
všetkých zamilovaných ale
i tých, ktorý sa majú radi
a v súčasnej podobe sa slávi
už niekoľko desaťročí v rôznych kútoch sveta. Ako tento
sviatok vznikol?
Jedna z legiend vraví, že sv. Valentín bol
kňaz žijúci v Ríme v 3.storočí. V tom
čase vládol cisár Claudius II., ktorý bol
známy svojimi megalomanskými túžbami a krutými vojnovými výpravami.
Napadlo ho, že ženatí muži sú slabšími
vojakmi, pretože sa musia starať o svoje
rodiny, a tak zakázal v krajine manželstvo. Sv. Valentín však napriek zákazu
ďalej zasnuboval a oddával zamilované
páry. Keď sa to cisár dozvedel, za jeho
snahu spájať životy zamilovaných
sviatosťou celoživotnej lásky ho dal
popraviť. V dnešnej dobe sa na deň
sv. Valentína zamilovaní obdarúvajú
Valentínkami a ďalšími romantickými
darčekmi, aby vyjadrili hĺbku svojich
ľúbostných citov.
Toľko kresťanská povera. Legenda zo
starovekého Ríma rozpráva iný príbeh.
Valentína vykresľuje ako veľmi dobrého a čestného človeka, o ktorého
cnostiach sa dozvedel aj rímsky cisár.
Dal si ho zavolať k sebe a veľmi si
ho obľúbil. Jediným dôvodom, prečo sa Valentín nemohol stať bližším

cisárovým priateľom bolo, že veril kresťanským poverám. Preto cisár prikázal
mestskému prefektovi Astoriovi, aby
na Valentína osobne dohliadal. Astorius
si ho vzal k sebe do svojho domu, aby
ho mohol mať stále na očiach. Práve
tam sa Valentín stretol s s krásnou, ale
slepou dcérou prefekta. Astorius požiadal Valentína, aby sa modlil za dcérin
zrak a Valentín to aj vykonal, pretože
veril modlitbám a Astoriovu dcéru si
veľmi obľúbil. Zázrak sa stal a dievčine
sa zrak navrátil. Celý Rím nerozprával
o ničom inom. Ľudia zázraku neverili,
vtrhli do domu, odvliekli Valentína
a odsekli mu hlavu. Napriek krutému
koncu sa stal Valentín symbolom čistej
a oddanej lásky.
Nech už to bolo akokoľvek, 14.február
je dňom, v ktorom všetci zamilovaní vyznávajú lásku svojim polovičkám, tým
ktorých majú radi a dávajú si navzájom
darčeky, sladkosti a rôzne milé drobnosti, alebo si posielajú pozdravy
v podobe tzv. valentíniek.
V tento deň je zvykom byť
ku každému milý, snažiť
sa nevyvolávať hádky
a rozdávať úsmevy
na všetky strany.

Milí obyvatelia Nitry,
Každý rok sa niečo končí a každý rok sa niečo začína... V roku 2009, ktorého posledné chvíle prežívame v týchto dňoch v kruhu svojej rodiny, najbližších ľudí a priateľov, sme zavŕšili naše trojročné
úsilie s cieľom výstavby a otvorenia nákupno-zábavneho centra Galéria MLYNY Nitra. Snahu,
počas ktorej sme výrazným spôsobom zasiahli
do chodu centra mesta. Ďakujeme Vám za Vašu
trpezlivosť. Našou víziou bolo priniesť do centra
mesta súdobý objekt s výpoveďou dnešnej doby.
Priestor, ktorý prinesie nové a moderné miesto
pre spoločenské dianie, priestor, ktorý sa začlení do organizmu mesta a stane sa jeho súčasťou.
Miesto modernej európskej kvality. Veríme, že sa
nám podarilo vytvoriť príjemné prostredie s náplňou, ktorá dokáže potešiť každého. Galériu MLYNY
Nitra vnímame prostredníctvom našich návštevníkov, ktorí sa k nám radi vracajú a nachádzajú si tie
svoje obľúbené miesta.

Aj v nastávajúcom roku 2010
však zostávame pri našom
cieli. Prinášať obyvateľom
Nitry kvalitné služby a prostredie tak, aby sa Galéria MLYNY
stala skutočne miestom Vašich
príjemných stretnutí, pekných
chvíľ a dobrých nákupov.
Ďakujeme Vám za priazeň,
ktorú ste nám prejavili v roku
2009 a do nového roku 2010
Vám želám predovšetkým
veľa zdravia, rodinnej pohody,
šťastia a radosti.

Ing. Chalid Abbas
Predseda predstavenstva MLYNY, a.s.
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Vám želá nákupná Galéria MLYNY Nitra

Ako poďakovanie za vaše nákupy v Galérii MLYNY v roku 2009 sme pre vás pripravili perfektné novoročné zľavy. Pri nákupe nad 50,- eur v termíne od 8.12.2009 do 7.1.2010 získate novoročný pozdrav s kupónmi na zľavy vo výške od 5 % do 20 %, ktoré si môžete uplatniť vo vybraných predajniach Galérie MLYNY
Nitra v novom roku 2010.
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10. 1. 2010 od 15:00 hod.
MLYNY bavia deti
Zábavné divadelné popoludnie venované
našim najmenším

PODUJATIA V GALÉRII MLYNY NA JANUÁR – FEBRUÁR 2010

3. 1. – 15. 1. 2010
"RETROSPEKTÍVA"
– výstava fotograﬁí členov Nitrianskeho
fotoklubu pri príležitosti 50. výročia jeho
založenia

13. 2. 2010 16.00 hod
Valentínska módna prehliadka
Len pre zamilovaných a trochu i pre
zvedavých prehliadka exkluzívnej spodnej
bielizne
hudobný hosť: Martina Šindlerová

20. 2. 2010 15.00 hod.
MLYNY ﬁghting
Vychutnajte si umenie majstra sveta
v karate, kempe, kung fu, a kickboxe
Romana Voláka a ukážky nitrianskych
klubov bojových umení

16. 1. 2010 od 17:00 hod
Veľká módna show spoločenských šiat
hudobný hosť: Beata Dubasová

21. 2. 2010 15.00 hod.
MLYNY bavia deti
Divadelné predstavenia pre dobré deti
a ešte lepších rodičov

30. 1. – 31. 1. 2010
Oslávte vysvedčenie v Mlynoch –
nech už bolo akékoľvek!

27. 2. – 12. 3. 2010
S veteránmi späť do minulosti
Výstava historických vozidiel ako
nostalgická spomienka na časy minulé

sobota:
Veľké semiﬁnále MISS NITRA alebo
MLYNY hostia ženskú krásu
hudobný hosť:
Tomáš Bezdeda
nedeľa:
HIP-HOP Paráda v MLYNOCH
Vystúpenie hudobných
a tanečných hip-hop skupín

6. 2. 2010 od 15.00 hod.
Tanečné MLYNY
Roztočte to s nami so show hip-hop fakulty
JONNYHO PERFEKTA a LADY MEL, Jumping
Šaľa a inými tanečnými skupinami

PROGRAM NA JANUÁR – FEBRUÁR 2010 V MESTE NITRA

piatok:
Detské atrakcie od výmyslu sveta, obrie
hry, maľovanie na tvár, žonglér a možno
príde aj kúzelník...

3. 1. 2010 13.00 h
Nitra na ľade víta nový rok – bezplatné
korčuľovanie pre malých i veľkých
Zahrajme si spolu - ľadový hokej
pre rodičov s deťmi, kamarátov
za prítomnosti osobností hokeja
a športovcov
Miesto: Zimný štadión

3. 1. 2010 19.00 h
Svetlo svetu dnes nastalo
vokálno-inštrumentálny koncert SZ
pri Piaristickom gymnáziu v Nitre
Miesto: Piaristický kostol sv. Ladislava

16. 2. 2010
Nitrianske fašiangy 2010 – popoludnie
plné zvykov a tradícií, veselých
masiek, ľudovo-umeleckých výrobkov,
zabíjačkových špecialít s pravou
fašiangovou atmosférou
Miesto: Pešia zóna a Svätoplukovo
námestie

6.1. 2010 19.00 h
Trojkráľový koncert – spoločný vianočný
koncert vokálnej skupiny SKLO
a etnojazzového zoskupenia PaCoRa
Miesto: Piaristický kostol sv. Ladislava

P RÍ H O V O R
„Oslávte vysvedčenie v MLYNOCH“
Pre všetky školopovinné deti sme pripravili zaujímavé zľavy. Príď a ukáž nám svoje
vysvedčenie na infopulte Galérie MLYNY! Ak
budeš mať priemer do 2,0, získaš kupón so
zľavami vo vybraných predajniach Galérie
MLYNY.
Koniec roka je časom, kedy úplne prirodzene
nachádzame v sebe priestor na poobhliadnutie sa a zastavenie sa vo chvíľach predchádzajúcich dní a mesiacov. Najmä vo chvíľach,
ktoré v pamäti zostávajú ako tie príjemné,
ktoré bežný sled dní a udalostí obohatili
o úsmev, pekný pocit, či nezvyčajný zážitok.
Prechádzam fotografie z podujatí, ktoré sme
Vám za štyri mesiace v Galérii MLYNY priniesli a zdá sa, že niekoľko takýchto nevšedných zážitkov a chvíľ sa nám podarilo vytvoriť... Mnohé čítať z rozžiarených detských
tvárí pri divadielkach pre deti a detských
hrách, súťažiach so šašom, kúzelníkom
a klaunom, či tvorivých dielňach... a v očiach
dospelých sa objavujú milé spomienky spojené s piesňami stálic našej populárnej hudby,

ale aj radosť pri výhrach v našich súťažiach.
A priestor medzitým neskutočne živo vypĺňajú mladí ľudia, ku ktorým patrí krása, móda,
hudba, tanec, šport i zábava...
Galéria MLYNY... umenie života. Za celý tím
Galérie MLYNY mi dovoľte vysloviť poďakovanie za Vašu priazeň v roku 2009. Bude našou
maximálnou snahou aj v prichádzajúcom
roku 2010 skvalitňovať ponuku a prinášať
vysokú úroveň služieb v Galérii MLYNY.
Pripravujeme pre Vás atraktívne súťaže, umelecké vystúpenia, športové výkony, chvíle
pre krásu, zábavu a oddych. Našim cieľom je
vytvárať taký priestor, aby na konci nového
roku patrili chvíle v Galérie MLYNY k tým,
ktoré prinesú úsmev, príjemný pocit, či nezvyčajmý zážitok.
Prajeme Vám zdravie, šťastie, nech je chvíľ,
ktoré zostanú v nás o čosi viac a veľa darovaných úsmevov.

Ing. Slavomíra Tóthová
riaditeľka MLYNY, a.s. za Tím Galérie MLYNY

P R Í H O V O R
Drahí spoluobčania,
milí Nitrania!

PRIANIE

Som rád, že môžem – aspoň takto –
vstúpiť do Vašich príbytkov: bytov
a rodinných domov. Aby som Vám
zaželal predovšetkým veľa zdravia,
šťastia a spokojnosti. Chcem sa Vám
v týchto sviatočných dňoch aj poďakovať. Za všetko dobré a zvlášť za to, čo
ste urobili tak, aby z toho mala osoh
Vaša rodina, spoločnosť a zároveň naše
krásne mesto Nitra.
V týchto dňoch, na prelome roka,
cítime, že sa musíme oprieť o silu
najbližších. A tou je predovšetkým
rodina. Žijeme rýchlo, uponáhľane.
Akoby sme nemali na seba čas. Napriek
tomu – a o tom nepochybujem! – všetci
chceme pre svoju rodinu a svojich
najbližších, to najlepšie. Všetci hľadáme
istotu. V rodine, v stabilite vzťahov, ale
aj v hodnotách, ktoré posilňujú pevnosť
vzťahov.
Rok 2009 bol oproti predchádzajúcim rozvojovým rokom, z pracovného pohľadu mimoriadne náročným.
V dôsledku všeobecnej hospodárskej
a ekonomickej krízy sme riešili mnoho
nečakaných a treba povedať aj úplne
nových úloh. Určite k nim patril súbor
opatrení proti kríze, prijatý vo februári
2009 mestským zastupiteľstvom, ako
aj dôsledné šetrenie výdavkov mesta.
Aj napriek tomu sme presvedčení, že
mestské zastupiteľstvo, pracovníci
mestského úradu, ako aj riaditelia
organizácií, urobili všetko pre splnenie
úloh.
Sme radi, že sa prehlbuje miestna
demokracia. Stretnutia s rôznymi
cieľovými skupinami občanov, riešenie
námetov a podnetov a v neposlednom
rade petícií a sťažností od občanov, pravidelné informovanie zástupcov médií
sa stali trvalou súčasťou našej práce.
Tešia nás pozitívne ohlasy na našu
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činnosť, zároveň s plnou vážnosťou
reagujeme na pripomienky občanov,
pretože si uvedomujeme, že celá naša
činnosť musí byť podriadená spokojnosti väčšiny obyvateľov mesta.
Máme zároveň veľkú radosť z úspechov
firiem, organizácií, škôl, športových
klubov ako aj ocenení občanov mesta
podieľajúcich sa na rôznych spoločenských, odborných, hospodárskych,
kultúrnych, športových súťažiach
a podujatiach. Všetkým úprimne
ďakujeme za spoluprácu a pomoc pri
riešení problémov, presadzovaní aktivít
a plánov v prospech nás všetkých, ktorí
žijeme v tomto nádhernom meste pod
Zoborom.
Vážení spoluobčania, chcel by som Vás
ubezpečiť, že vždy budem mať na pamäti Vašu životnú situáciu a že všetky
moje rozhodnutia v nastávajúcom roku
budem posudzovať predovšetkým
s ohľadom na Vás a budem sa usilovať
vžiť do Vašej životnej situácie. Zaujíma
ma, ako a čím žijete, aké máte problémy
a ako Vám v tom môžem pomôcť. Už
niekoľko rokov musíme konštatovať,
že aj v našom meste pretrvávajú veľké
rozdiely, že značná časť našich rodín
má finančné, sociálne a niekedy priam
existenčné problémy. Ťažká je situácia
dôchodcov i mladých rodín. Napokon
svedčia o tom návštevy na úrade,
ktoré za mnou prichádzajú s nádejou,
aby som im pomohol. Verte, chcel by
som pomôcť každému, no nie vždy
je to v mojich silách a v možnostiach
samosprávy. Chcem Vám však sľúbiť,
že ani v štvrtom roku môjho volebného obdobia, samospráva nezabudne
na najslabšie kategórie obyvateľstva.
A že sa nám v tomto smere celkom darí,
hovorí aj ocenenie Sociálny čin roka
2009, organizované Ministerstvom
práce, rodiny a sociálnych vecí SR,
ktoré som bol prevziať v Bratislave 17.
decembra. Konkrétne bola ocenená
výstavba bytov, realizácia materskej

Som rád, že sa nám tohto roku úspešne
podarilo zrevitalizovať Mestský park
na Sihoti a vyčistiť jazierko. Tieto miesta sú dnes pre Nitranov obľúbeným
miestom relaxu. Podarilo sa nám obnoviť Centrum voľného času Domino
a do nových priestorov na Vajanského
ulici presťahovať Základnú umeleckú
školu J. Rosinského. V priebehu roka
sme zrekonštruovali mestské komunikácie, chodníky a s cieľom zrýchliť prejazd mestom sme vybudovali okružné
križovatky.
Dobrá a fungujúca samospráva je ako
strecha rodinného domu. Je ako spoločný stôl, za ktorý si sadajú najbližší.
Iste viete, že na slovenských stoloch sa
od Štedrej večere až do Troch kráľov
vždy prestieralo v rodinách o jeden
tanier navyše. Myslelo sa na tých, ktorí
by mohli prísť, alebo ktorí už nie sú
medzi nami... Tento princíp hlbokej
ľudskej spolupatričnosti, úcty k človeku
by som uvítal aj ako celospoločenský
dôkaz vyspelosti občianskej, sociálnej,
mravnej, teda predovšetkým vyspelosti
kultúrnej a ľudskej. Bez tejto vyspelosti
totiž ťažko môžeme očakávať v našom
meste podmienky na dôstojný život.
V novom roku uvažujeme o realizácii
ďalších investičných aktivít, o prestavbe bývalej detskej nemocnice
na Zobore na domov dôchodcov, tiež
o výstavbe ďalšieho domova dôchodcov s kapacitou pre 160 klientov, o rekonštrukcii Klubu dôchodcov na Ulici
Ľudovíta Okánika na podobné centrum pre seniorov ako máme zriadené
na Klokočine.

športovcov, študentov, až po podnikateľov. Ak tomu pridáme viac činorodosti,
aktívny prístup k životu, ak podporíme
riešenia, ktoré smerujú k zlepšeniu
kvality života, verím, že z Nitry vytvoríme naozajstný krásny domov a mesto,
v ktorom sa oplatí žiť. Úprimne ho
želám nám všetkým, bez rozdielu, ktorí
v meste, pod bájnym Zoborom, žijeme
a vytvárame hodnoty.
Do nového roku 2010 vám preto úprimne želám, aby ste v každý jeho deň
stretli dobrého, šľachetného, žičlivého človeka. Aby ste sa tešili zo života.
Našej milej Nitre želám, aby pracovití
a tvoriví ľudia posilňovali a rozvíjali jej
základy.
A každému z vás, drahí spoluobčania,
vinšujem do Nového roku – tak ako kedysi – veľa zdravia, šťastia a úspechov.
Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry

DO NOVÉHO ROKU

škôlky a viacúčelového ihriska v lokalite, obývanej sociálne slabými skupinami obyvateľstva.

Ako primátor tohto mesta si osobitne
cením črtu Nitranov, ktorou je ambícia presadiť sa v rôznych súťažiach –
mám na mysli všetkých – od umelcov,
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Čo nesmie chýbať

Január - mesiac výpredajov.
Najlepší čas vyhádzať staré
a nenositeľné, poprípade nositeľné, ale malé kúsky. Pozrieť
sa pravde do očí a na seba
do zrkadla, rozlúčiť sa s milovanými, ale out handričkami
a vybudovať si kvalitný, nadčasový šatník, ktorého základnými piliermi bude 10 nasledovných vecí:
Klasický vlnený KABÁT, ktorý s vami
bez hanby prežije niekoľko ďalších zím.
Dbajte na kvalitný materiál, neutrálnu
farbu a elegantný strih. Práve v tomto
čase máte možnosť kúpiť si luxusnú vec
za prijateľné peniaze, tak nie je na čo
čakať. Pánsky strih, farba čierna alebo
ťavia srsť, príjemným bonusom by bola
kašmírová vlna...
Dobré, ale naozaj dobré DŽÍNSY.
Zabudnite na chvíľu na tie rôznorodé
a zle padnúce, čo máte v skrini, vyberte
sa do obchodov a začnite skúšať. Bol by
zázrak, keby vám prvé padli ako uliate,
ale pri troche trpezlivosti si na vás tie
pravé počkajú. Uvidíte, že je véééľký
rozdiel medzi "džínsami" a Džínsami.
Radšej si priplaťte, ale budete mať nohavice, ktoré môžete nosiť na voľný čas
i na večierky.
BIELA KOŠEĽA. Každá z nás má asi
v šatníku aspoň jednu bielu košeľu, ale
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ruku na srdce, je to tá pravá? Dobrá
biela košeľa má byť pánskeho strihu, ale
zároveň žensky sexy tvarovaná, čomu
napomáha nízky podiel elastanu, dodávajúci tú pravú elasticitu. Dokonale
prepracované detaily, vypracovanie stojačika i goliera a manžety ako žiletky sú
to, čo treba hľadať. Príjemným detailom
sú gombičky z pravej perlete.
ČIERNE KLASICKÉ SAKO by malo
byť neodmysliteľnou súčasťou nášho
šatníka. Či už z kvalitnej vlny alebo
i zamatu, pravidlo číslo jedna: musí
skvele sadnúť, pravidlo číslo dva: musí
skvele sadnúť! Veľmi dôležité je jeho
posadenie na ramenách, správna dĺžka
rukáva a samozrejme jeho tvarovanie
voči vašej postave. Ak nájdete to pravé,
rozhodne neváhajte a kupujte, zachráni
vás pri nečakanej pracovnej schôdzke,
keď ho ležérne oblečiete k džínsom, ale
i na večierok k malým čiernym...
MALÉ ČIERNE je pojem známy od dôb
slávnej Coco Chanel, označujúci krátke
čierne koktailové šaty. Je to práve ten
kúsok, ktorý by sa vám v skrini ohromne zišiel, keď vás niekto narýchlo pozve

Skvelým a nadčasovým doplnkom malých čiernych boli, sú a budú PERLY.
Perlový náhrdelník z pravých perál by
bol naozaj veľmi fajn, ak to však nepôjde touto cestou, treba skúsiť skratku.
Na trhu je dnes množstvo kvalitnej bižutérie, určite nesiahajte po tej lacnej,
na výbere si dajte záležať. Zvoľte dĺžku
podľa typu vašej postavy a ak si zadovážite naozaj pekný kúsok, patrične sa oň
starajte.
Klasické ČIERNE KOŽENÉ LODIČKY
možno nepovažujete za najhorúcejšiu
novinku, je to však opäť jeden z everygreenov, ktoré zachránia nejednu
štylistickú úvahu typu: "nemám si čo
obuť". Súhlasím, že v dnešnej dobe je
možné vybrať si z množstva skvelej,
nápaditej až dych vyrážajúcej obuvi,
ale ako majiteľka mnohých takýchto
kúskov môžem zodpovedne prehlásiť,
že sa k veľa veciam nehodia. Pozor však
na čiernu lodičku, na nej, tak ako aj
na čiernom saku najviac vidieť, či to je
vec kvalitná, alebo nie.
KOŽENÁ KABELKA do práce. Radšej
väčšia ako menšia, radšej tmavšia ako
svetlá, určite kožená a nie koženková.
Kúpte jednu fakt drahšiu a dobrú, nie
tri fakt lacné a zlé. Veľmi univerzálna je
čierna, ale skvelá je aj farba prírodnej
kože. Ideálne sa hodí do práce i k džínsom, vek prírodnej koži neškodí,
naopak jej pristane. Ak sa stanete vlastníkom i dôstojnej tašky na notebook
(tá už samozrejme nemusí byť kožená),
môžeme vám len gratulovať!

z hlavných súčastí dobrého šatníka.
Možno nenápadná, zato však mnohé
situácie zachraňujúca kombinácia, ktorou nič nepokazíte a ktorá vyzerá vždy
žensky a šik. Pre klasické ženy čierna
a sivá, pre dramatické krvavo červená.
Na jar skvele vyzerajú a mimoriadne
slušia všetky pastelové farby.
SLNEČNÉ OKULIARE nie sú iba imidžovou záležitosťou. Chránia váš zrak
pred slnečným žiarením a vašu pokožku v okolí očí pred predčasnou tvorbou
vrások. Kúpte si preto slnečné okuliare
až po dôkladnom vyskúšaní a využite
i odbornú pomoc na to školeného
personálu. Samozrejme pri voľbe tvaru
a materiálu zohľadnite svoje danosti,
tvar tváre, účes a v neposlednom rade
váš celkový osobný štýl.
Ak sa vám podarilo či podarí dostať
tieto "nevyhnutné" kúsky ku vám
domov a tam vám budú hovoriť "moja
pani", máte vyhraté. Nestane sa vám,
že si na poslednú chvíľu nebudete mať
čo obliecť a ak aj čokoľvek z rôznych
kombinácií hore uvedeného narýchlo hodíte na seba, nebudete pôsobiť
lacno. Využite zimný výpredaj v svoj
prospech, vyhádžte plnú, ale nepoužiteľnú skriňu a hor sa do obchodov.
Držíme palce!

v dobrom šatníku!

do divadla alebo na príjemný večierok.
Zamatové, vlnené, taftové, zdobené
šifónom, flitrami alebo vôbec ničím,
výber je na vás. Dôležité je, aby rešpektovali vašu postavu a aby ste sa v nich
cítili dobre a žensky.

TWINSET. Takáto súprava pulóvrika a svetríka z rovnakého materiálu
a v rovnakej farbe je tiež jedným
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Spotrebiteľská súťaž Premena ženy, ktorú vyhlásilo nákupno – zábavné centrum GALÉRIA MLYNY v Nitre, prebiehala
od 2. 11. do 5. 12. 09 a o jej úspechu hovorí aj množstvo
vyplnených súťažných kupónov. Ak ste i Vy v danom období
spravili u nás nákup v min. hodnote 30,- €, mali ste šancu
vyhrať zaujímavé a hodnotné ceny.
6. 12. 09 boli na podujatí Mlyny,
Mikuláš a Čert vylosovaní nasledovní
výhercovia:

panii D
pani
Dagmar
agmar
Vaskomjatiová

2. cenu – darčekovú poukážku
na oblečenie pre celú rodinu
od predajne ALPINE PRO – vyhrala
p. Miriam Ševčíková z Levíc.
3. cenu – poukážky na nákup v hodnote 50, - € v predajniach HUMANIC,
INTERŠPORT a NEW YORKER – vyhrala p. Agnesa Katrusinová z Levíc.

O zmenu vizáže
sa postaral
nitriansky
kadernícky salón
PRESTIGE, kde
pani Dagmar
ostrihali, nafarbili,
učesali a nalíčili.

Premena
zeny

Vek: 30
Povolanie:
manažérka

1. cenu – zmenu vizáže v kaderníckom salóne PRESTIGE, Nitra a 4-dňový beauty pobyt v hoteli THERMA
**** v Dunajskej Strede – vyhrala
pani Dagmar Vaskomjatiová z Kajalu.
1.cena bola odovzdaná a zrealizovaná
12. 12. 2009, kde o jej výsledku hovoria aj výborné fotografie i to, že

výherkyňa bola s premenou maximálne spokojná.

Výherkyňa
pani Dagmar
Vaskomjatiová
prišla do nákupnozábavného centra
GALÉRIA MLYNY
12.12.2009 o 10.00
hod. spolu so svojou
dcérou.
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Pred

Po

Oblečenie: NEW YORKER, INTERŠPORT Topánky a kabelky: HUMANIC Vlasy a make-up: salón PRESTIGE Nitra
Styling: Andrea Marešová Foto: Dezider Meszáros

oblečenie NEW YORKER
čierne kožené nohavice 39,95
šaty s koženkou 29,95
čierny blejzer 12,95
čierny náhrdelník 7,95
čierne korále 3,95
kabelka 24,95 HUMANIC
topánky 59,95 HUMANIC

V predajni INTERŠPORT sme pani
Dagmar vybrali oblečenie na voľný čas
i na lyžovačku.

Lyže – Tecno Pro Saﬁne Candy 149,99
Flisová bunda Online Saﬁne Mirabe 34,99
Bunda Online Saﬁne 179,99
Nohavice Online Saﬁne Morela 129,99

Na záver prajeme všetkým výhercom príjemné nakupovanie
a pre Vás ostatných máme už teraz pripravenú novú spotrebiteľskú súťaž.

«

YORKER obliekla do dvoch slušivých
outﬁtov. Jeden bol vybraný pre nosenie
do práce, druhý na party alebo koktail.
Topánky a kabelky boli z predajne
HUMANIC.

«

« Pani Dagmar sa v predajni NEW

«

«

«
oblečenie NEW YORKER
sako 29,95
riﬂové nohavice 39,95
blúzka 16,95
retiazka s krížom 12,95
čierna retiazka 6,95
retiazka s korálkami 6,95
kabelka 29,84 a topánky 54,95 HUMANIC

Dámska bunda – Chiemsee Elvira 79,95
Dámske tričko – Puma 19,99
Golla laptop taška 59,99
Dámske tréningové nohavice – Puma 44,95
Dámska obuv – Adidas 89,99

STAROSTLIVOSŤ O OBUV
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Aj tie najkvalitnejšie, najdrahšie, najpohodlnejšie a najmodernejšie topánky stratia na svojej atraktivite a narušia harmóniu so spoločenskou
etiketou, ak sa zanedbáva ich
údržba, ochrana a čistota.
Niektorí ľudia pri stretnutí ako prvé pozerajú na vašu obuv, takže len špičkový
oblek a topánky nie sú zárukou uznania. Vkus a kvalitu musíte jednoznačne
prezentovať a potvrdiť aj ich čistotou
a vzhľadom. Ak nemáte na špičkové topánky, mali by byť aspoň vzorovo čisté
a upravené.

V predajniach s obuvou a v drogériách
môžete kúpiť impregnačné prípravky
na rôzne materiály. Najlepšie a najpraktickejšie sú tie v spreji. Suchú obuv
naimpregnujte asi troma
vrstvami a to tak, že každú
vrstvu nechajte samostatne vsiaknuť. Skončite, keď
už prípravok do topánok
nevsakuje, ale steká.
Prebytočný nános potom zotrite handričkou. Takto naimpregnovaná obuv je
chránená proti vode a je odolná aj voči
špine. Pokiaľ máte šnurovacie topánky,
nezabudnite ich pred impregnáciou
vybrať. Nikdy nenanášajte prípravky
na špinavé topánky.

Ak sa o kožu na kožených topánkach
nestaráte, časom sa začne vysúšať
Dobrá obuv si zaslúži dobrú starostlia praskať. Koženú obuv je preto vhodvosť. Obuv sa vám odplatí za investované pravidelne krémovať a voskovať.
ný čas a námahu tým, že zostane pohodlná a vode odolná a vaša pravidelná
Po vyčistení obuvi nanesieme krém.
starostlivosť podstatným spôsobom
Väčšina krémov už dnes obsahuje aj
vosk, preto po nanesení krému vo farbe
predĺži jej životnosť.
topánok a krátkom odstátí sa
môžu následne bez nanášania
vosku vyleštiť jemnou kefkou
Top trend:
alebo handrou.
Lakovanú obuv by ste nikdy
nemali čistiť kefkou, aby
ste ju nepoškriabali. Takúto
obuv čistite a utierajte jedine
jemnou handrou. Lakovky sa
môžu ošetrovať špeciálnym
čistiacim mliekom.
Udržiavať topánky zo semišu
alebo brúsenej kože tak,
aby vyzerali skvelo, je veľmi
náročné. Topánky dôkladne
očistite špeciálnou gumovou alebo krepovou kefkou
na semiš. Potom použite
špeciálny sprej na semiš,
ktorý chráni farbu pred
vyblednutím a zároveň semiš
i vyživí. Semišovú obuv je tiež
vhodné naimpregnovať na to
určeným prípravkom.

Rockova hviezda

Inform
ácie
o cen
priam e získate
o na
Deich predajni
man
obuv. n

Budem lepšia / manželka, matka, kolegyňa, budem sa občiansky angažovať,
pretriedim odpad a postarám sa o osirotené zvieratko z útulku. Nebudem
kričať na svoje deti, ale asi ani na cudzie
a mužovi navarím každý večer teplú
večeru a skúsim byť naňho milá. A nech
sa prepadnem, ak to tak nebude! (keby
to prepadnutie fungovalo, asi by tu už
ani jedna z nás nebola).
Budem zdravšia / predsavzatie veľmi rozumné,
ktoré v sebe zahŕňa
mnohé iné, ako napríklad
schudnem, začnem sa
zdravo stravovať, budem
športovať a pokúsim sa
vyhnúť stresu. Moje katastrofálne výsledky z minuloročných pokusov
ma utvrdzujú v tom, že to
budú jedny z najťažších
úloh, určite náročnejšie,
ako "kúpim si dobre padnúcu podprsenku" alebo "budem spievať v spevokole", ale možno je to individuálne.

Budem vzdelanejšia /
v dnešnej dobe veľmi
žiadúce, najmä ak
sa idete uchádzať o nové zamestnanie.
A ak tým aj nesledujete odborný rast,
skúste sa začať učiť ten cudzí jazyk,
ktorý ste vždy túžila vedieť, alebo čítajte tie knihy, na ktoré nebol čas a keď
ani to nie, tak časopisy, alebo aspoň si
prezerajte obrázky, preboha!
Budem robiť, čo sa mi páči / nie vždy
sa to dá, treba brať do úvahy aj ekonomické ukazovatele, na druhej strane sa
váš postoj k práci a následne pocit z nej
veľmi odráža na vašej celkovej pohode
a šťastí. Viem, nie je
doba na nezbedné
výmysly, najmä ak
máte rodinu a splácate hypotéku, ale
za pokus to vždy stojí.
A ak nie, aj príjemné
snívanie a plánovanie
vás môže udržať pri
akom - takom duševnom zdraví...

Čo všetko by som
mohla byť...
keby som
chcela

Budem krajšia / to sú už také ľúbivejšie horizonty, všeličo sa dá pod také
vyhlásenia ukryť, apelujem najmä
na "odlíčim sa každý večer" a "použijem
pravidelne denný aj nočný krém" Ja
krémy pravidelne používam na namazanie zámku od brány a výsledky sú
už zjavné ako na bráne, tak aj na mne.
Veľmi zásadným rozhodnutím môže
byť "budem elegantnejšia".

Budem žiť, s kým sa mi páči / tak toto
sa dá vždy! A neverím, neverím ženám,
ktoré tvrdia opak! Ak viete zmeniť
farbu vlasov, lebo sa vám tá pôvodná
nepáči a pritom sú tie vlasy vaše a sú
celý deň ticho, ak bez mihnutia oka
vymeníte sedačku, lebo sa vám nehodí
a nič vám neurobila, len roky verne slúžila, ak dáte nový kabát kamarátke len
preto, že vám nesedí a popritom vám
ten kabát nikdy nebral ovládač od televízora, tak preboha prečo....?

predsavzatia

V skratke zhrniem pár obľúbených
predsavzatí, za ktoré sa oplatí zabojovať:

Naozaj, naozaj
nemusí byť oblečenie vždy len a len
praktické, existujú
aj 12 cm opätky,
nedá sa na nich síce
chodiť, ale ako sexy
vyzerajú...

PREDSAVZATIA

Ak je niekedy naozaj vhodný
termín na mnohé skvelé predsavzatia, je to práve začiatok
roka. Je to klišé, bez debaty,
ale prečo to neskúsiť, keď sa
to priam ponúka.
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Bright’n Black
Na plesovú sezónu GOSH pripravil kompletný set prípravkov a odtieňov pre vytvorenie líčenia, ktoré ženy obľubujú najviac – dymový vzhľad očí. V novom
trende Bright’n Black nájdete všetko, čo potrebujete a ešte čosi navyše. Na zábavu počas plesovej noci GOSH obohatil prípravky o svetloodrážajúce
hviezdičky a trblietky, ktoré tvári dodajú lesk a žiarivosť až do rána...

Tvár & Telo
Glamour Body Glitter
GOSH Glamour Body Glitter sú telové trblietky na príležitostné použitie – na zábavu, večierky, keď potrebujete
zažiariť. Aplikujte si ich na ramená, krk, kontúry očí, lícne kosti – a hlavne nezabudnite na výstrih! V tmavej
miestnosti s tlmeným osvetlením budete žiariť ako nebeská hviezda!

Oči
Crystal Lashes
Umelé riasy GOSH Crystal Lashes pôsobia absolútne prirodzene, pričom svojou dĺžkou a
nádherným objemom podčiarkujú pohľad a ženskosť. Trblietavé kamienky sedia na riasach a
keď zažmurkáte, jagajú sa ako diamanty.
Eye Shadow Collection – Smokey Eyes
Pre vytvorenie populárneho dymového vzhľadu očí GOSH vytvoril kolekciu očných tieňov
s vláčnou konzistenciou a príťažlivou farebnosťou. Očné tiene GOSH Eye Shadow
Collection umožňujú suchú aj mokrú aplikáciu, takže intenzita efektu, aký chcete
dosiahnuť, je len na vás. Pri suchej aplikácii očné tiene pôsobia delikátne a žiarivo,
pri mokrej je intenzita farby ohromná a príťažlivá. Všetky očné tiene tejto kolekcie sú
hodvábne vláčne, ľahko sa kombinujú a sú dlhotrvácne.
Liquid Eye Liner Pen Star
Zimný slávnostný trend Bright’n Black predstavuje aj tekutú očnú linku GOSH
Liquid Eye Liner Pen Star pre dokonalé orámovanie očí. Aplikátor s tvarovaným
hrotom vám na želanie vytvorí tenkú alebo hrubú linku, podľa uhla, pod ktorým
počas nanášania držíte aplikátor. Farba linky rýchlo zaschýna, pričom jej efekt je
hlboký a intenzívny, obohatený o žiarivé trblietky. V rámci trendu sa očná linka
predstaví v čiernom odtieni so striebornými trblietkami Black Star.
Effect Powder
Multifunkčný púder GOSH Effect Powder s kovovo lesklým efektom, ktorý sa
môže použiť samostatne ako očný tieň, v kombinácii s iným očným tieňom, na
zvýraznenie rôznych častí tváre alebo ako očná linka s navlhčeným štetcom
pre extra žiarivý, intenzívny farebný efekt. Ponuka multifunkčných efektných
púdrov sa teraz rozširuje o čierny odtieň s farebnými trblietkami Bright’n
Black.

Pery
Lip Gloss
Lesk na pery GOSH Lip Gloss si vás získa svojou žiarivosťou,
ošetrujúcimi a ochrannými účinkami, no a najmä sexy vzhľadom,
ktorý perám dodáva. Obsahuje oleje z maslovníka, jojoby, slnečnice
a výťažok rozmarínu, ktoré udržujú pery vláčne a hydratované.
Predstavuje sa v čiernom odtieni s farebnými trblietkami pre výrazný
vzhľad, nezvyčajnú žiarivosť, ako aj na pohľad väčší objem pier.

Nechty
Nail Lacquer
Fantastické laky na nechty od GOSH Nail Lacquer sa tešia popularite
vďaka svojej trvácnosti, skvelému farebnému a intenzívnemu efektu.
Najnovší zimný trend hlási príchod trblietavých tmavých farieb, preto
GOSH predstavuje dva nové odtiene laku - Bright Passion a Black
Passion.

Tip od vizážistky

Tip od vizážistky GOSH
Veroniky Huťkovej:
Zmyselné a výrazné líčenie oči, známe
ako dymové líčenie, dosiahnete teraz
veľmi ľahko s pomocou novej paletky očných tieňov GOSH Eyeshadow
collection 001 z trendovej kolekcie
s názvom Bright‘n Black od GOSH.
Pri tomto líčení je dôležité správne
skombinovanie bledých podkladových
farieb s výraznými tmavými odtieňmi
od špinavej šedej po tmavú antracitovú.
Najdôležitejšie pritom je správne vytieňovanie očí - uistite sa, že ste si farby
očných tieňov naniesli bez viditeľných
prechodov.
Navyše, celý postup líčenia ako si
správne nalíčiť dymové viečka nájdete
na zadnej strane obalu.

Max Factor Second Skin make-up
Pokrokový make-up Max Factor Second
Skin bol vyvinutý tak, aby sa zosynchronizoval s pleťou a vytvoril dokonale
prirodzené krytie. Zloženie inovačnej
technológie umožňuje, aby Second
Skin imitoval vzhľad, dojem aj výraz prirodzenej pleti. Prekrýva chybičky krásy
a vytvára bezchybnú pleť aj pri pohľade
celkom zblízka.

Max Factor Masterpiece Colour
Precision očný tieň
Objavte efekt očného tieňa
Masterpiece Colour Precision, najnovšieho prírastku v línii Masterpiece
od Max Factor. Vaše oči môžu byť
odteraz dokonale orámované a nádherne zvýraznené jemnou farbou jediným
ťahom aplikátora. Masterpiece Colour
Precision má v sebe zabudovaný aplikátor pre dokonale presné nanesenie.
Vďaka tomu môžete svoje oči podľa
chuti vytieňovať alebo orámovať.
To všetko rýchlo, ľahko a bez
problémov. Je dostupný
v piatich nádherne jemných,
perleťových odtieňoch:
Icicle Rose (ružový),
Coffee (kávový), Night
Sky (nebeská modrá),
Pearl Beige (béžová), Golden Green
(zlatozelená).
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PL ES OVÁ

Plesová sezóna sa nebezpečne blíži a s prvou pozvánkou
prichádza otázka ,,čo si obliecť?“. Aby ste sa v takýto
elegantný večer cítili i vy noblesne, a aby ste takí naozaj
boli, poskytneme vám pár užitočných rád.
V každom prípade sa na ples treba
vopred pripraviť. Návšteva kaderníčky a kozmetického salónu, prípadne
pedikérky, manikérky, najlepšie pár dní
pred plesom, je základ. V deň plesu, ak
nám zvlášť záleží na našej úprave, nám
padne vhod profesionálny make-up
i účes z rúk odborníkov.
Ak je na pozvánke uvedený predpísaný odev, mali by sme želanie hostiteľa
alebo organizátora plesu rešpektovať.
Mohlo by sa nám totiž prihodiť, že by
nás na ples ani nevpustili. Odporúčaný
stupeň spoločenského odevu zaručuje,
že hostia podujatie nepodcenia, ale ani
neprecenia.
Na tento slávnostný večer je pre pánov
predpísaný frak a smoking, pre dámy
veľká večerná toaleta, čiže dlhá sukňa.
Pretože u nás na Slovensku má len veľmi málo mužov frak, ktorý je finančne
náročný a málokde sa využije, tolerujú
sa aj smokingy.
Ak je na pozvánke napísané frak, alebo
,,white tie“, pre pánov to znamená, že si
majú obliecť frak. ,,Black tie“ zase znamená smoking.
Ak si pán oblečie frak, k nemu patrí
zásadne biely motýlik, keďže čierneho
motýlika k fraku nosia čašníci v drahších reštauráciách. Okrem neho je to
biela košeľa s manžetovými gombíkmi
a tvrdou náprsenkou, čierne lakované
šnurovacie topánky s tenkou koženou
podrážkou, čierny vlnený plášť a biely
hodvábny šál.
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Ak sa pán rozhodne pre smoking, oblečie si kvalitnú bielu bavlnenú košeľu
s manžetovými gombíkmi. Motýlik je
čierny.
Pre dámy platí: Ak sme si v novej sezóne nedali šiť, či nekúpili novú plesovú garderóbu, obliekame si zásadne
najlepšie dlhé večerné šaty, ktoré doma
máme. Je vecou prestíže absolvovať
v sezóne niekoľko vybraných plesov
a predviesť svoju garderóbu. Dámy by
nemali byť videné v sezóne viackrát
v tej istej róbe a nemali by mať na sebe
rovnaké šaty ako iná prítomná dáma.
Dámske doplnky, podobne ako u pánov, sú rovnako dôležité: Topánky
musia byť jemné. Môžu byť aj z textilného materiálu – uzavreté lodičky, či
s voľnou pätou alebo špičkou, ale aj ľahké remienkové sandáliky. K tomu malá
večerná kabelka, prípadne rukavice,
štóla alebo šál, kožuch alebo pelerína
alebo vhodný plášť. Čerešničkou na torte môžu byť šperky. Čím máme drahšie
a nápadnejšie šperky, tým menej nápadné by mali byť šaty. Všetky doplnky
však musia spolu harmonizovať.
Donedávna platilo pravidlo: ,,Pančuchy
treba nosiť vždy.“ Teraz síce stále v protokole platí, že dáma nechodí bez pančúch, ale v teplých krajinách, či u nás
v lete, prídu do spoločnosti niektoré
dámy už aj bez pančúch. Pokiaľ má
však dáma pestované nohy a patričnú
toaletu, dá sa to tolerovať.
Majte na pamäti, že vašou najväčšou
ozdobou by malo byť vaše kultivované
správanie.
A ešte niekoľko drobných rád na záver:
Ples je tanečná zábava, preto by hostia
mali vedieť tancovať aspoň valčík.
Prvý tanec patrí vlastnej partnerke.

Ak pán vyzve do tanca inú dámu, nemal
by svoju partnerku nechávať opustenú,
mal by sa ubezpečiť, že jej má kto robiť
spoločnosť.
Tak, ako všade, aj na plese sa dodržiavajú všetky bežné pravidlá spoločenského styku pri zdravení, podávaní rúk
i predstavovaní.
Kto nemá k dispozícii stôl, konzumuje
jedlo podobne ako na recepciách.
Na plese si ani ten, kto sa cíti veľmi
uvoľnene a veselo, neodkladá sako.
Malé priestupky a nedostatky u iných
ignorujeme, aby sme ich nepriviedli
do rozpakov.
Ak má ples určenú záverečnú hodinu,
je slušné, aby hostia odchádzali
krátko po nej.
Príjemné plesanie!
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Pokiaľ zdravie
dovolí
a budem stíhať mladším,

Richard Kapuš ako odchovanec
bratislavského Slovana je jednou
z najvýznamnejších postáv klubu po vzniku samostatnej slovenskej súťaže, keď získal šesť
zo siedmich extraligových titulov
Slovana. V reprezentácii odohral
136 reprezentačných zápasov
a strelil 16 gólov. V súčasnosti je najdrahším hráčom ruského superligového tímu Metallurg
Novokuzneck. Skúsený center
bol v lete aj najdrahším prestupom tímu najvyššej ruskej súťaže KHL.
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Ste jedným z najúspešnejších slovenských hokejistov, kto Vás k tomuto športu priviedol a aké boli
Vaše začiatky?
Veľmi nesúhlasím s tým, že som jeden
z najúspešnejších. K tomuto športu ma
priviedol otec, keď raz vo Večerníku
čítal inzerát, že sa robí nábor do hokejovej prípravky. S bratom sa nás opýtal,
či chceme vyskúšať hokej. Obaja sme
prikývli a tak nás priviedol na Zimák.
Odvtedy sa tomu venujem.
Čo považujete za dosiaľ najväčší
úspech vo Vašej kariére?
V každej kariére, nielen v tej hokejovej,
sú aj úspechy, ale aj neúspechy. Na tie
neúspechy sa človek snaží zabudnúť
a v pamäti si zachovať to úspešnejšie.
Pre mňa je úspech aj to, že som sa dokázal prebojovať do zostavy reprezentácie
a odohrať za Slovensko toľko zápasov.
Reprezentovať Slovensko na majstrovstvách sveta a OH. Úspechom pre mňa
bola prvá medaila pre slovenský hokej
na MS v Petrohrade. Za veľký úspech
považujem aj ďalšiu medailu z MS.
Možno sa to niekomu nebude zdať, ale
ja za úspech považujem aj

Č ÍSL A

Za aký klub v tejto sezóne hráte?
Momentálne hrávam za klub HC
Metallurg Novokuzneck.
Aké sú Vaše tohoročné športové
očakávania ?
Tohtoročné športové očakávania nie
sú veľké. Treba sa vždy reálne pozrieť
na možnosti mužstva. V Ruskej lige hrá
veľmi veľa kvalitných mužstiev. Kvalita
mužstva závisí od veľkosti rozpočtu klubu. Podľa neho si môže dovoliť nakúpiť
kvalitných hráčov. Náš klub nepatrí
medzi tých bohatých a tak hráme s tým,
čo máme. Staráme sa, bojujeme, ale
niekedy to na vyššiu kvalitu nestačí.
Kam sa budú Vaše kroky po skončení športovej kariéry uberať?
Zostanete verný športu?
Tak toto je téma, nad ktorou som už
veľakrát rozmýšľal, ale odpoveď som zatiaľ nenašiel. Asi žiadnemu športovcovi
sa nechce príliš rozmýšľať nad touto
témou aj keď jeho kariéra sa blíži ku
koncu. Momentálne viem, že pokiaľ sa

Aké máte popri športe záujmy alebo koníčky, na ktoré možno teraz
nemáte čas, ale ktorým by ste sa
rád v budúcnosti venovali?
Rád si zahrám futbal alebo tenis.
Neviem, či je to koníček, ale vo voľnom čase rád oddychujem. Veľmi rád
idem s rodinou napríklad k jedným
známym na Záhorie do Malých Levárov.
Tam je vždy super a výborne si tam oddýchnem. Je tam aj tenisový kurt, takže okrem oddychu si zahrám aj obľúbený tenis. A v neposlednom rade je tam
vždy výborne navarené. A dobré jedlo
je môj ďalší koníček. V budúcnosti by
som sa chcel v prvom rade venovať rodine. Vrátiť jej to, čo mi oni dávali počas mojej kariéry a naprávať chyby, ktoré som narobil a neskutočne ľutujem.
Verím, že na to budem mať šancu a že
sa mi to podarí.
Väčšinu času strávite v športovom
oblečení. Ako sa obliekate v súkromí a kto Vám pri výbere pomáha?
Najradšej mám športové oblečenie aj
v súkromí. Nemám rád obleky. S výberom mi pomáha manželka. Bez nej by
som asi chodil stále v teplákoch, lebo ja
som strašne nerozhodný a nikdy sa neviem rozhodnúť, či si nejakú vec mám,
alebo nemám kúpiť.
Čo by ste popriali Galérii Mlyny
i nášmu časopisu?
Aby sa nákupnej Galérii Mlyny darilo
a keď budem chvíľu na Slovensku,
určite si prídem do Mlynov nakúpiť.
A samozrejme prajem časopisu Mlyny
Rendez-Vous veľa spokojných čitateľov.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme pánovi Richardovi Kapušovi veľa športových
i osobných úspechov!

S Richardom Kapušom
sa zhovárala Andrea Marešová

chcem hrať

účinkovanie nášho mužstva na OH
v Turíne. A na klubovej úrovni považujem za úspech zisk všetkých titulov.

bude dať, pokiaľ zdravie dovolí a pokiaľ
budem stíhať mladším, chcem hrávať.
Čas ukáže, čo bude potom.

Pokiaľ zdravie dovolí

HOS Ť
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Nič nie je príjemnejšie ako absolvovať plnohodnotný silový tréning v pohodlí vlastného bytu –
kvalitná posilňovacia veža sa týči u Vás doma a Vy už nemáte ďalšie výdavky.
Aj Váš zoznam výhovoriek, prečo nemôžete ísť do ﬁtnes centra, je stále dlhší a dlhší? Nie je čas,
alebo chuť? Veľa to stojí? Ostych pred vyšportovanou, svalnatou či štíhlou konkurenciou? A
pritom nebolo nikdy jednoduchšie vybudovať si doma svalstvo, sformovať postavu a zvýšiť si tak
sebavedomie.
V zásade sa rozlišuje medzi dvoma druhmi strojov na silový tréning: multifunkčné lavičky a
posilňovacie veže. Začiatočníci a menej trénovaní by mali cvičiť len na posilňovacích strojoch,
ktoré bezpečne vedú pohyb. Ale aj profesionáli proﬁtujú z týchto mnohostranných posilňovacích
veží. Výhoda týchto strojov: Dá sa na nich posilňovať veľké množstvo rôznych svalových skupín
a vďaka presnému vedeniu jednotlivých pohybov (cvikov) je tréning nie len veľmi účinný, ale aj
bezpečný. Ponuka siaha od strojov, na ktorých môže cvičiť jedna osoba, až po veže (stanice), do
ktorých sa môžu súčasne „oprieť“ viacerí tréningu chtiví športovci.
Pri cvičení na multifunkčnej lavičke už treba mať základné vedomosti
o správnom vykonávaní jednotlivých cvikoch, pretože dráha pohybu
tu nie je vedená. Kvôli bezpečnosti by ste mali tieto zariadenia
používať až keď už máte dostatočnú skúsenosť so silovým
tréningom. Výber v tejto oblasti je takisto veľmi rôznorodý.
Existujú jednoduché rovné lavičky, šikmé lavičky, lavičky
so stojanom na veľkú tyč alebo s biceps pultom. Alebo
špeciálne lavičky, ktoré umožňujú izolovaný tréning
brušného a chrbtového svalstva. V kombinácii s veľkými
alebo jednoručnými činkami ponúkajú multifunkčné
lavičky takmer nevyčerpateľnú škálu tréningových
možností.

Viac tipov k téme ﬁtnes nájdete
na www.intersport.sk

Zora Czoborová
vysokoškolský pedagóg,
podnikateľ INTERSPORT
ﬁtness-coach

www.intersport.sk

www.intersport.sk

od JANUÁRA 2010

Vlado Zlatoš

Š P O RT
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Prezraďte nám niečo o sebe a svojej práci:
Vlado: som aktívny športovec, mám
vlastnú firmu a pracovné aktivity sú
súčasne mojím koníčkom a priestorom
na sebarealizáciu. Mojou náplňou práce
je pomáhať klientom rozvíjať ich vlastný potenciál prostredníctvom zlepšovania zdravia, kondície i charakterových
vlastností. Mojim životným heslom je:
"buď zodpovedný za svoj život".
Tina: ja som aktívna hráčka a trénerka plážového volejbalu. Okrem špeciálnych tréningov pre beach volejbalistov
sa zaoberám aj kondičnými jednotkami pre amatérov a nešportovcov a celkovým tréningovým programom spolu
so stravou a životosprávou. Ciele máme
s Vladom spoločné a to, aby ľudia prijali
vnútorne zmenu životného štýlu, ale zároveň našli samých seba.
Ako ste sa dostali k tejto profesií?
Vlado: už počas vysokej školy (KTVŠ)
som sa na svoju profesiu pripravoval sebavzdelávaním a navštevovaním rôznych ďalších škôl a kurzov. Už vtedy
som vedel, že chcem pracovať ako poradca pre šport, výživu a životosprávu.

Dokonca sa čiastočne živím aj športom
ako akrobat a zároveň leader kaskadérskej skupiny TEAM SX, ktorú ste mali
možnosť vidieť už v mnohých médiách,
dokonca aj u vás v OC Mlyny.
Tina: myslím si, že je najdôležitejšie,
aby človek vedel, čo chce. Mne sa to podarilo zistiť a tak môžem pracovať v oblasti, ktorá ma napĺňa duševne aj fyzicky. Potom už stačí absolvovať FTVŠ
a pracovať na sebe vo všetkých smeroch. Nechcem, aby ľudia mali pocit, že
dbáme len na fyzično.
Prečo pracujete spolu a aký to má
pre vás význam?
Vlado: Tina je skvelá odborníčka
na kondíciu a špecializuje sa najmä
na piesok, čo aj mňa osobne obohacuje. Máme veľmi podobnú filozofiu
prístupu aj spôsobov práce, ako keby
sme to všetko študovali spolu. To je
veľmi dobre, pretože Tina ma môže
v čomkoľvek plnohodnotne zastúpiť

Tina: Vlado je pre mňa jeden z mála
ozaj dôveryhodných odborníkov.
Po čase kým sme sa spolu spoznali, prišla myšlienka na spoluprácu. Výborne
sa dopĺňame a vždy sa nájde niečo, čím
môžeme jeden druhého obohatiť, alebo poučiť. Môžem sa spoľahnúť, že všetky informácie, metódy a odbornosť sú
u Vlada na najvyššej úrovni. Mám radosť, keď pracujeme na klientoch spolu, každý je zodpovedný za určitú časť.
Aký máte vzťah k Nitre?
Vlado: ja som sa tu narodil. Môj vzťah
k Nitre je pozitívny a chcem sa nielen
tu i naďalej realizovať vo svojich pracovných aktivitách.
Tina: Nitra je malebné mesto, kde sa
organizuje aj niekoľko sérií v plážovom volejbale. Tým, že Vlado pochádza
z Nitry, máme tu aj spoločne niekoľko
rozpracovaných aktivít.
Ako vás ovplyvňuje športové
oblečenie?
Vlado: určite do veľkej miery, napríklad také tenisky u mňa rozhodujú, či
si natlčiem pätu pri salte z veľkej výšky
a taktiež či sa nešmyknem pri pokuse
prekonávať gravitáciu všemožným spôsobom.
Tina: pri výkone na piesku sa potrebujem cítiť vo svojej koži, čiže plavky musia byť jednak z dobrého materiálu, vizuálne príťažlivé a takisto funkčné. Čo
sa týka ostatného tréningového oblečenia, mám rada štýlové veci,, ktoré vystihujú životný štýl a zároveň rešpektujú
moju osobnosť.
Aké značky športového oblečenia
preferujete najviac?

Vlado: ja osobne mám rád značkové
oblečenie a pre môj typ aktivít si viem
vybrať z rôznych značiek ako napríklad
Nike, Adidas, alebo Puma.
Tina: nedám dopostiť na Roxy a Nike.
Snáď všetky moje "kúsky" pochádzajú
od týchto dvoch výrobcov.
Zúčastňujete sa aj módnych
prehliadok?
Vlado: áno, samozrejme, dokonca aj
veľmi aktívne ako "model" kaskadér.
Veď napokon sme aj pre vaše Mlyny realizovali teamové performance, ktoré bolo súčasťou módnej prehliadky. Ja
som však zatiaľ nehrajúci kapitán, nakoľko som po plastickej operácií pravého kolena, no čoskoro ma na pódiu
opäť uvidíte.
Tina: mám bohaté skúsenosti v oblasti
modelingu aj v zahraničí. Momentálne
ma baví módne prehliadky len organizovať, dotvárať kreatívne, prípadne fotografovať, čo je mojou ďalšou
profesiou.
Na čo sa môžu do budúcna čitatelia
tohto časopisu tešiť?
Vlado: pre čitateľov pripravujeme
sériu odborných článkov zameraných
na zlepšenie životného štýlu, zdravia,
výživy, na pohybové aktivity a typy,
rady a triky, ako predchádzať zbytočným pokusom a omylom vo vlastnej životospráve.
Tina: myslím si, že tešiť sa
môžu nielen na články
o rôznych zaujímavých témach v oblasti wellness, športu,
výživy a životného
štýlu, ale aj na pripravované cvičenia
v priestoroch obchodného centra
Mlyny v blízkej
budúcnosti.

Tina Turnerová

a navzájom si pomáhame. Dvaja sú vždy
viac ako jeden. Navzájom sa dopĺňame
a náš klient tak získava viac správnych
postojov i pohľadov na jednu a tú istú
vec.

Nord Blanc
Na 1. poschodí nájdete i športovú predajňu
značky Nord Blanc.
Značka je zameraná
na oblečenie a doplnky pre šport a voľný čas s dôrazom
na funkčný design a modernú technológiu
spracovania.

Quicksilver
Quicksilver je známa
nadnárodná spoločnosť, zaoberajúca sa
vývojom a výrobou
toho najkvalitnejšieho
pre všetky "boardšporty". Logo tejto značky
nájdete na štýlovom športovom oblečení,
neoprénoch, snowboardových a surfových
doskách, cestovných taškách a batohoch.
Predajňu nájdete na 1. poschodí.

A3 Sport
Široký
sortiment
obuvi, textilu a doplnkov značiek Adidas,
Puma, Nike, Reebok
nájdete v predajni
A3 Sport na prízemí, hneď pri hlavnom
vchode.

Adidas
Predajňa
Adidas
na 1. poschodí Vám
ponúkne
modely
viacerých divízií tejto mimoriadne obľúbenej značky, určené pre výkonnostný
alebo rekreačný šport, ako i nové módne
a štýlové trendy.

Nike
Kvalitné
materiály, pohodlné a moderné strihy, skvelé
farby a štýl, ktorý
vyhovuje vašim vysokým nárokom a osobnosti. To všetko
vás čaká v špecializovanej predajni Nike
na 1. poschodí.

AN Sport
Na 2. poschodí sa
nachádza
predajňa AN Sport, ktorá je na ploche cca
100 m2 úzko špecializovaná na športový tovar renomovaných
svetových značiek.

Lancia Ypsilon

výkonov a ohľaduplných k životnému
prostrediu.
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Nová Lancia Ypsilon: predstavuje
budúcnosť značky Lancia.
Tento model je v ponuke s renovovanou karosériou a novým charakterom.
Výrazná osobnosť, ktorej zvodná sila
spočíva v jej kráse a elegancii.
Lancia Ypsilon vyčnieva z radu svojim originálnym stylingom, jemným
zmyselným dizajnom, kompaktnými
rozmermi, vysokou pozíciou za volantom a unikátnou eleganciou tvarov
a detailov.
Medzi množstvom atraktívnych prvkov
by sme mali spomenúť originálnu
masku chladiča a špeciálne obloženie,
ktoré sa odlišuje v závislosti na vybavení. Interiér pozostáva z prestížnych
materiálov a citlivo komponovaných
detailov, aby sa dosiahol silný emocionálny zážitok.
Lancia Ypsilon má charakter a šarm,
a to vďaka najbohatšej farebnej palete
v tomto segmente a trom verziám:
Argento, Oro a Platino.
Motory
Lancia Ypsilon má ponuku šiestich
motorov, výkonnejších ako kedykoľvek predtým, schopných brilantných

Podrobnejšie: ponuka motorov
začína pri troch motoroch Multijet,
a to 1,3 16V s výkonom 75 k, 1,3 16V
s výkonom 90 k a 1,3 16V s výkonom
úctyhodných 105k. Všetky vybavené
päťstupňovou prevodovkou.
Po boku týchto troch turbodieselových
jednotiek stoja živé benzínové motory:
95 koňový 1,4 16V s manuálnou šesťstupňovou prevodovkou, ktorý je vo
svojej triede jedničkou v spotrebe: len
5,5 l/100 km v kombinovanom cykle.
Ponuku dopĺňajú preverený motor 1,2
8V s výkonom 60 k, ktorý je skvelou
kombináciou vysokého krútiaceho
momentu, hladkého chodu a relatívne
malých rozmerov a 1,4 8V s výkonom
77k.
Pre tých, ktorí sa vyžívajú v dynamickej
jazde a zároveň v momentoch s maximálnym komfortom, ponúka Lancia
Ypsilon Dolce Far Niente, teda vysoko
sofistikovanú robotizovanú manuálnu
prevodovku, ktorá má tiež možnosť
automatického radenia, ale zároveň je
možné ju prepnúť do úplne manuálneho režimu, aby bolo možné užiť si
unikátnu radosť z jazdy.
DFN je k dispozícii s nasledujúcimi motormi: benzínovým 1,4 16V a naftovými
1,3 Multijet vo verziách 75 a 90k.

Interiér a vybavenie
Rozdielny vkus a požiadavky? Pre každého z vás je tu Lancia Ypsilon.

atmosféra, ku ktorej prispieva aj dvojfarebná tkanina hightech s aplikáciami
z eko-kože.

Nie je prehnané tvrdiť, že každý zákazník môže mať práve také vozidlo, ktoré
najlepšie zodpovedá jeho požiadavkám
a vkusu. Už teraz je možné premýšľať
o viac ako 700 rôznych možnostiach
osobnej konfigurácie, obsahujúcej 15
farieb karosérie, tri varianty vybavenia
(Argento, Oro a Platino), deväť dvojfarebných vyhotovení, osem rôznych materiálov čalúnení sedadiel a šesť rôznych
typov diskov z ľahkých zliatin, plus 3
brilantné motory (1.2 8v, 1.4 8v, 1.4 16v
a 1.3 16v Multijet 75 , 90 k alebo 105k).

Oro: štýlová športová jazda
Jednofarebné a dvojfarebné karosérie
v studených farbách, chrómovaný lem
mriežky chladiča, chrómované rámčeky
a bočné lišty. Športový vzhľad nájdete
aj v interiéri, čo je zásluhou technologickej tkaniny „Airtex“.

Argento: dosiahnuteľný sen
Nová verzia očarí rozmanitou ponukou
farieb, ku ktorým patria tiež živé farby
a kontrastné dvojfarebné kombinácie,
rovnako ako lakovaná maska chladiča
a saténové vonkajšie rámčeky. V interiéri panuje príjemne uvoľnená a svieža

Platino: „malá vlajková loďka“
Má elegantné a rafinované jednofarebné a dvojfarebné vyhotovenia karosérie
tón v tóne, nové pätnásťpalcové disky
z ľahkých zliatin, chrómované prvky
(vonkajšie lemy, bočné lišty a maska
chladiča), čalúnenie z kože/alcantary
Starlight a nesmierne zaujímavé vybavenie, ktoré obsahuje hi-fi systém
s rádiom a prehrávačom CD, volan
a hlavu radiacej páky s koženým poťahom a tiež na želanie sklenené strešné
okno Granluce (za príplatok).

Autorizovaný predajca a servis vozidiel Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Land Rover a Jaguar www.hmcars.sk

Dovolím si dve poznámky k bezpečnosti na našich cestách a to ako vodič, jazdiaci viac ako 23 rokov a ako lekár, ktorý neraz poskytoval prvú pomoc obetiam nedbalosti a bezohľadnosti. Prvá
poznámka je k ohľaduplnosti vodičov
voči sebe navzájom. Chcel by som apelovať na každého z Vás, ktorý sa ocitáte
za volantom. Zamyslite sa, prosím, či ste
vždy dostatočne ohľaduplný. Je množstvo príkladov, ktoré by sa dali použiť
ako modelové, kedy si jeden vodič myslí o druhom, že je..., a v tej istej situácii
si ten druhý myslí to isté o tom prvom.
Každý má pravdu. Svoju. A ak to náhodou skončí nehodou, dohoda bude
pravdepodobne prinajmenšom komplikovaná.

alebo radšej dve...

Poznámka k bezpečnosti

A U T O - M O T O
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Uvediem bežný príklad z diaľnice.
Vodič predbieha kamión idúci rýchlosťou 90 km/h. Sám má na tachometri
11O km/h. (Je to jeho rozhodnutie, akú
rýchlosť jazdy zvolí a nikoho do toho
nič. Má na to svoj dôvod, napríklad sa
necíti na to, aby jazdil rýchlejšie, alebo
nemá dostatok paliva, prípadne má
poruchu...). Zozadu prichádza auto
rýchlosťou 130 km/h prípadne vyššou,
(takisto má na to svoj vlastný dôvod,

napríklad sa ponáhľa s manželkou
do pôrodnice, alebo zabudol mlieko
na zapnutom šporáku...) a zabliká
na auto pred sebou svetelnou húkačkou. Upozorňujem, že to vôbec nemusí
byť prejav agresivity, skôr prosba –
autá nevedia rozprávať a vodiči majú
na komunikáciu predsa len obmedzené
možnosti. Vodič prvého auta už síce
kamión predbehol, ale vidí, že asi 1OO2OO metrov pred ním je ešte jeden
a rozhodne sa pokračovať v predbiehaní. Vtedy druhý vodič blikne ešte
raz. Myslí si: "Asi ma nezbadal.". A prvý
si myslí: "Vydrž, tá chvíľa ťa nezabije."
Druhý sa ešte priblíži a znova blikne. V tom momente začína konflikt
na diaľku. Prvý vodič má dojem nátlaku
a schválne neuhne, hoci má dostatok
času i priestoru medzi kamiónmi
a nemusel by ani spomaliť. Druhý vyšiel
z tempa a pomaly vychádza z rovnováhy. Nervozita stúpa u oboch a ak sa pridá ešte nejaká gestikulácia a trúbenie,
situácia sa stáva nebezpečnou. Každý si
myslí, že ten druhý by mal urobiť čosi
iné, ako práve robí, ale ani jeden rozhodne nie je ohľaduplný. Veď predsa
nie je problém na chvíľu ubrať plyn, ale
ani zaradiť sa a potom znova predbiehať, prípadne aspoň o niečo zrýchliť,
ako gesto – „nezdržiavam zámerne“.
Určite sa takmer každému z Vás niečo
podobné prihodilo. Možno ste boli v situácii prvého, možno druhého vodiča,
alebo ste už zažili oboje. Takže to možno viete pochopiť.

Použité fotograﬁe sú z výstavy historických vozidiel a motoriek
Veterán show v Mlynoch.
Výstavu organizoval Veterán car club Nitra
Spoluorganizátori boli: AERO KLUB SLOVAKIA,
OLD TIMER CLUB Nitra a Trabant club.

Tá druhá je o používaní bezpečnostných pásov. Rád by som ako gynekológ
vyvrátil fámu, že zapnúť si pás je pre
tehotnú ženu nebezpečné. Priznávam,
že to môže byť nepohodlné, ale skúsme
si spomenúť, ako sa to zdalo byť nepohodlné väčšine z nás vodičov i spolujazdcov, keď sa používanie pásov stalo
povinným. Ako sa zdalo byť absurdné
pripútať sa na zadnom sedadle a keď si
spomeniem, ako som cestoval v detstve
– po stojačky v strede medzi operadlami, žiadne pásy ani sedačky. V dnešnej
dobe sú to nepochopiteľné veci. Aj
niekdajší zarytí odporcovia pásov, ak
strávili na cestách viac času, sa už vždy
zapnú. Je to otázka zvyku. A naše zvyky
sa zmenili. Veľa v tom spravili mediálne
kampane (stačí raz vidieť spomalené zábery nárazového testu a uvedomiť si obrovské sily pôsobiace na ľudské telo pri

náraze), iste i predpisy a čosi aj pokuty.
Jednoducho pás, je tá vec v aute, ktorá
Vám môže zachrániť život. Naopak nemať ho zapnutý môže znamenať v aute
s airbagom vážne zranenie aj pri relatívne slabom náraze. Vážené mamičky,
presne to isté platí aj pre Vás a Vaše vyvíjajúce sa bábätko. To je navyše dobre
chránené plodovou vodou, ktorá je samozrejme nestlačiteľná, čiže tlak pásu
sa neprenáša priamo na telo bábätka.
Správne zapnutý pás vyvíja aj na povrch
maternice skutočne len zanedbateľný
tlak a nemôže byť ani porovnávaný
so silami, ktoré by mohli pôsobiť pri
náraze, ak by nepripútané telo narazilo
na palubnú dosku. Jednoznačne je teda
vo Vašom záujme, ako aj v záujme vášho
dieťaťa, aby ste boli pri každej jazde
pripútané, bez ohľadu na to, v akom ste
štádiu tehotenstva.
P.S. Vám, budúce mamičky, prajem nekomplikovaný pôrod a len pozitívne
spomienky naň. A aj všetkým ostatným
prajem cesty bez nehôd, veľa empatie
a pevných nervov za volantom, ale hlavne veľa zdravia Vám i Vašim deťom.
Text: MUDr. Peter Mareš

na našich cestách

Preto si skúsme radšej vyhovieť a vyhnúť sa tak úplne zbytočnému nebezpečenstvu. Veď nepoznáme dôvody
ostatných na ich správanie za volantom, asi ich ani nikdy poznať nebudeme a ani ich poznať nemusíme. Radšej
si pomyslime „čo ak má vážny dôvod“,
urobme druhému priestor, mávnime si
na znak vďaky, používajme smerovky
(sú na to, aby tí ostatní vedeli, čo sa
chystáme urobiť, čiže najprv zabrzdiť
a potom ju zapnúť, že idem zaparkovať ,
alebo ju zapnúť až v križovatke, je už asi
aj zbytočné), neriskujme... Bude sa nám
cestovať oveľa lepšie.
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Druhý výherca:
Dodko Uhrík
6 rokov

Vyhraj

svoju

párty
Výherca Dodko Uhrík prišiel do Galérie MLYNY Nitra dňa
12. 12. 2009 o 9:30 hod. v sprievode svojej mamy.
O úpravu vlasov sa postaral kadernícky salón PRESTIGE z Nitry.
V predajni Benetton Dodko Uhrík absolvoval styling do troch
veselých outfitov. Sériu outfitov v Galérii MLYNY a v detskom
kútiku s Dodkom nafotografoval Dezider Meszáros.

vestička s nápisom 31.90,biela košeľa 29.90,šedé menčestrové nohavice 19.90,90,čierna taška na rameno 32.90,-

«

«

biele tričko s obrázkom 18.90,pásikový pulóver 24.90,modré džínsy 37.90,detský ruksak 16.90,-

«
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hnedá mikina s kapucňou 27.90,pásikové tričko 24.90,nohavice 19.90,-

u

Po absolvovaní fotografovania sa Dodko tešil
na nákup v predajni Dráčik, od ktorej získal
nákupnú poukážku v hodnote 16,60 €.
Po radostnom nákupe nasledovala Sladká
odmena v podobe Zmrzlinovej párty v
kruhu rodiny v cukrárni Ice & Coffe TWIST,
ktorá sa nachádza vedľa supermarketu Billa
na prízemí Galérie MLYNY Nitra.

Dodkovi pri príležitosti jeho výhry predajňa
Benetton venovala oblečenie v hodnote 100
€, predajňa Panta Rhei venovala darčekovú
poukážku v hodnote 20 € a predajňa Dráčik
venovala poukážku v hodnote 16,60 €,
ktorú Dodko stihol uplatniť už v deň výhry.
Cukráreň Ice & Coffee TWIST pripravila
pre Dodka a jeho hostí vynikajúcu zmrzlinovú párty.

Knihy, ktoré čítate...

Úprava a styling vlasov: kadernícky salón PRESTIGE Nitra
Styling oblečenia: predajňa Benetton, Mgr. Art. Andrea Marešová
Foto: Dezider Meszáros
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Jeden z najobľúbenejších domácich miláčikov, nenáročný
na priestor i starostlivosť. Ak
si takéto milé stvorenie chcete
zadovážiť, dáme vám zopár
dobrých rád.
Morčiatko je o to živšie, čím viac sa mu
venujeme, rado sa hrá, mazná a nechá
hladiť. Sú to veľmi spoločenské zvieratká, a preto je optimálne chovať ich
v páre. Ak takú možnosť nemajú, treba
sa im ustavične venovať, nakoľko morča
môže od smútku i zomrieť.
Keď chce mať morča pokoj, stiahne sa
v klietke do svojho domčeku na spanie.
Spánok so strechou nad hlavou totiž
zodpovedá pôvodnému spôsobu života,
pretože vo voľnej prírode sídli pod
zemou. Ako domček na spanie je vhodná drevená debnička odpovedajúcej
veľkosti, do ktorej treba vyrezať otvor.
Drevo je v tomto prípade vhodnejšie
ako umelá hmota, pretože si na ňom
môže brúsiť zuby.
V obchode s potrebami pre zvieratká
môžete kúpiť podstielku pre drobné
zvieratá. Morča obľubuje najmä slamu,
pretože sa v nej môže prehrabovať,
schovávať a obhrýzať ju. Podstielku treba pravidelne meniť a klietku udržiavať
v čistote.
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Do každej klietky patria jasličky na krmivo. Mali by byť zavesené na stene
klietky, aby sa krmivo neváľalo po zemi
vo výkaloch. Ideálne je mať dvoje jasličky, jedny na suché a druhé na zelené
krmivo. Najvhodnejšou potravou je
seno, ktoré dopĺňame čerstvou lúčnou
trávou, listami i kvetmi púpavy a inými
čerstvými rastlinami.
Na pitnú vodu je najvhodnejšie
napájadlo, ktoré tiež môžeme
zavesiť na stenu klietky. Fľaša zo
skla alebo umelej hmoty by mala
byť vybavená guľôčkovým ventilom,
aby voda neodkvapkávala do klietky.
Dávať vodu do misky sa neodporúča,
pretože sa ľahko znečistí výkalmi
a podstielkou.
Morčatá sú veľmi šikovné zvieratá.
Napriek svojej zavalitej postave sú
obratné a rýchle, naháňajú sa a radi
prekonávajú prekážky. Telesné
cvičenie sú pre ne nesmierne dôležité, inak sa z nich stanú zavalité
a lenivé valčeky. Preto musíme
morčaťu ponúknuť možnosť takého
vyžitia. Len v prípade, že bude môcť
trénovať svoje telesné a zmyslové
schopnosti, bude prejavovať širokú
škálu výrazov a chovania. A najmä
o to nám v našom kamarátskom
vzťahu ide.

Na pieskovisku mamička dohovára
synčekovi: ,,Martinko, nebi toho
chlapčeka lopatkou po hlave!
Spotíš sa a prechladneš!“
Jožko vtrhne do obchodu. „Rýchlo,
rýchlo, naša učiteľka spadla do mraveniska!“ Predavačka sa opýta:
„Potrebuješ masť na štípance?“ „Nie,
film do fotoaparátu!“

Dežko hovorí Jožkovi: „Vieš čo som
sa dočítal v novinách? Zakaždým, keď
vydýchnem, zomrie jeden človek!“
„Dežko a skúšal si si už niekedy umyť
zuby?“
Príde farár na omšu, nakukne do kostola a sťažuje sa miništrantovi: „ To nie
je možné! V kostole ani noha! Kde sú
všetci? Dokonca ani organista neprišiel! Kto bude teraz hrať?“ „Slovensko
farár!“
s Českom, pán farár!

Detskú dvojstranu
sponzorovala spoločnosť Dráčik:
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istom období sa zrodil zvyk, i v súčasnosti stále aktuálny, podávať v polovici
hostiny sorbet, ktorý je považovaný
za výborný prostriedok na podporu
trávenia. Ide o starú receptúru, ktorá sa
nám zachovala vďaka starému Plíniovi
a ktorá nám dokazuje, aký podobný
bol už rímsky pojem sorbetu tomu
dnešnému.

Medzi vtedajšími zmrzlinármi obzvlášť
vyniká meno Sicílčana Francesco
Procopio de Coltelli, ktorý v roku 1686
otvoril v Paríži kaviareň s názvom Café
de Procope. Podnik sa čoskoro stal
miestom pre stretnutia významných
literátov nielen toho obdobia, ale aj nasledujúcich storočí: od Voltaira, Balzaca
až po Victora Huga. Všetci prichádzali,
aby ochutnali originálnu pochúťku
podľa receptu Procopia, ktorému sa
podarilo spojiť ovocie, med, cukor a ľad
do výnimočne hladkej hmoty. V tom

Kornútok sa zrodil v roku 1904 počas
svetovej výstavy v St. Louis. Istý zmrzlinár, ktorému sa minuli misky na
zmrzlinu, skúsil použiť oblátky, ktoré
predávali vo vedľajšom stánku. Malo to
obrovský úspech! Oblátky sú výsledkom starodávneho umenia "oblátkárov",
ktorí už v 15.storočí pripravovali ľahké
cesto z vody, múky, cukru a vajec.

ZMRZLINA

Zmrzlina predstavuje na celom
svete jednu z najznámejších
talianskych potravinárskych
tradícií. Jej spotreba narastá
čoraz viac vo všetkých kútoch
sveta. Hovorí sa, že skutočnými vynálezcami zmrzliny sú
Taliani a boli to práve oni, kto
priniesol zmrzlinu do Európy.
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Zmrzlina je všeobecne považovaná za
jednoduchý spôsob osvieženia, v skutočnosti má však výnimočnú výživovú
hodnotu, meniacu sa v závislosti

Mliečne zmrzliny zohrávajú vo výžive významnú úlohu pre svoj prísun
bielkovín, vápnika a fosforu. Ovocné
zmrzliny sú zase obzvlášť zaujímavé pre
svoj obsah vitamínov a minerálnych
solí, ktoré sa rôznia v závislosti od
druhu a množstva použitého ovocia.
Okrem toho majú ovocné zmrzliny
nižšiu energetickú hodnotu. Je preto
veľmi dôležité začleniť do vlastnej
výživy správny typ zmrzliny,
v závislosti od individuálneho
stravovacieho režimu. Po
ľahkom jedle, bez vysokého
obsahu tukov a kalórií, môže
nasledovať mliečne zmrzlina.
Naopak, v prípade energeticky
bohatého jedla je lepšie zvoliť
ako dezert ovocnú zmrzlinu.
Okrem toho, vzhľadom na
energetickú hodnotu a rýchlu stráviteľnosť, je zmrzlina
ideálnym pokrmom medzi hlavnými
jedlami. Navyše, zmrzliny sa môžu stať
skvelou súčasťou výživy ľudí, najmä
detí, trpiacich nechutenstvom. V takom
prípade je samozrejme potrebné zvoliť
mliečne zmrzliny a vyhnúť sa ovocným
nanukom z vody, ktorých výživová
hodnota je veľmi nízka. Tie sú, naopak,
odporúčané pri diétnych režimoch.
Pri nadmernej konzumácii môže mať
zmrzlina negatívne následky na našu
hmotnosť tak, ako aj iné potraviny.
Avšak táto nepríjemná skutočnosť sa
týka výlučne prehnanej spotreby tohto

výrobku. Je veľmi dôležité vysvetliť
spotrebiteľovi výživový aspekt zmrzliny
tak, aby ho nielen bez predsudkov začlenil do svojho jedálnička, ale aj ocenil
jeho dôležitosť v stravovaní.
Spoločnosť TWIST ICE & COFFEE s.r.o.
sa zrodila z nápadu šíriť pravú tradičnú
taliansku zmrzlinu v rozvíjajúcich sa
krajinách východnej Európy. Zaujíma
sa hlavne o výrobu a predaj zmrzliny
s tradičnou talianskou receptúrou.
Originálna receptúra vznikla práve
v Taliansku v roku 1950 a jej zakladateľom bol pán Nadin.
Zmrzlina spoločnosti TWIST ICE &
COFFEE je trendová ako životný štýl.
Je to neustále inovujúci sa produkt
a zastáva celosvetovo známu pozíciu.
Talianska zmrzlina je veľkou pochúťkou pre deti i dospelých a je zároveň
skvelým zdrojom energie a dôležitých výživných látok.
Všetky zmrzlinárne TWIST sú
špecifické a typické. Vybavené
sú kvalitným, štýlovým a trendovým zariadením. Zákazník
nadobúda pocit pohody a relaxácie. Interiér je príjemný
a vkusný a vytvára u zákazníka pocit pohodlia.
Jednu z takýchto kvalitných a príjemných zmrzlinární TWIST nájdete aj
na prízemí obchodnej galérie Mlyny
v Nitre. Nenechajte si ujsť príležitosť
a pri návšteve Mlynov sa nechajte zlákať
týmto sladkým pokušením. V menu
nájdete okrem tradičnej talianskej
zmrzliny tiež miešané zmrzlinové
poháre s dekoráciou a lahodný
dezert Tiramisu. Ďalším typickým
produktom je pravé talianske
espresso, či latte macchiato, alebo
horúca čokoláda a čaj. Prajeme
príjemné posedenie a dobrú chuť!

sladké
zdravé pokušenie

od použitých surovín. Obsahuje mlieko,
vajcia, cukor, ovocie a vzduch a mala
by sa kombinovať s ďalšími zložkami
osobnej výživy, nezabúdajúc pri tom na
jej výživové a organoleptické vlastnosti.
Aspekt výživnosti sa stáva podstatným
v procese výroby, v období, kedy je
mnoho potravín propagovaných práve
pre ich výživové vlastnosti, o to viac, že
spotrebiteľ si dáva čoraz väčší pozor na
to, čo zje.
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SLOVENSKO A-Ž
Pôvodná encyklopédia Slovensko obsahuje viac ako 5000 abecedne zoradených hesiel zahrňujúcich portréty vyše 1000 výnimočných osobností spätých so Slovenskom, proﬁly približne
1200 slovenských miest a obcí, takmer 200 významných pamiatok a turisticky atraktívnych objektov, množstvo udalostí, dokumentov a umeleckých diel, ktoré utvárali naše dejiny a kultúru.
V knihe nájdete takmer 2000 fotograﬁí, máp a obrázkov ilustrujúcich minulú aj súčasnú tvár krajiny a jej obyvateľov. Väčší priestor
dostalo 50 nosných hesiel vypovedajúcich o geograﬁi.

ŽIVOT ZVIERAT
Život zvierat sa odohráva vo vode, na zemi, pod zemou, vo vzduchu,
v nekonečnej kráse činností a kostýmov, akými sú koža, srsť, perie,
šupiny a pazúry stoviek rôznych druhov. Aby sme odhalili, ako a prečo sa zvieratá správajú tak, ako sa správajú, musíme ich pozorovať
a študovať niekedy celé generácie.
Úvodné strany knihy sú venované prehľadu systematiky živočíchov
a opisu ich anatómie. Jadro knihy tvorí rozsiahly ilustrovaný katalóg, ktorý odhaľuje stovky príkladov správania živočíchov, počnúc veľkou mačkovitou šelmou vrhajúcou sa na korisť až po fascinujúcu zmenu tvaru
tela sépie, od rituálov párenia suly až po šikovnosť šimpanzov pri výrobe nástrojov. Jednotlivé portréty sú priblížené v pôsobivých detailoch
a sprevádzané úžasnými zábermi vynikajúcich svetových fotografov.

HISTÓRIA
Unikátny obrazový sprievodca udalosťami, osobnosťami a myšlienkami, ktoré nás formovali a formujú. Vyčleňuje najvýznamnejšie a najvplyvnejšie obdobia minulosti a podáva ich prenikavým,
informatívnym a jedinečne vizuálnym spôsobom. Kniha obsahuje
stovky obrázkov, je obohatená satelitnými mapami a graﬁckými
prvkami, čo umocňuje jej príťažlivosť. Jednotlivé témy sú spracované na vysokej odbornej úrovni, vytvárajúc ucelený pohľad
na našu minulosť.
V tejto sérii už vyšli úspešné encyklopédie: Zviera, Zem, Človek,
Rastlina, Vesmír, Oceán, Vták.
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Domček jedným ťahom
Hovorí sa, že zo života sa treba vyrozprávať. O čosi podobné sa
svojským spôsobom snaží vo svojej knižke poviedok aj Veronika
Šikulová... v časti Je mi leto si po svojom „vyrovnáva účty“ s detstvom, dospievaním, rodičmi, jednotlivé poviedky na seba nadväzujú
a možno tvoria príbeh, hoci každá z nich je trochu samostatným príbehom, či úryvkom zo života... druhá časť Spoviedky je akýmsi experimentovaním, variáciami na jednu a tú istú tému. Postavy a postavičky sa nemenia, nemení sa ani prostredie, autorka sa snaží o akési
pohrávanie sa s krasohľadom, stačí sa pohnúť, zmeniť uhol pohľadu,
zmena viet či slov a poviedka sa mení... Niektoré sú také vtipné, až sa
vám chce rozplakať. A vo všetkých stretávame autorku, v rôznych podobách či polohách, spovedajúcu sa a hovoriacu opäť „iba o živote“.

Nahá profesorka
Autor vyzlieka donaha nielen profesorku nemčiny, ale všetky svoje postavy. Niektoré naozaj, niektoré – pravda – iba obrazne, ale všetky dostatočne dôkladne na potvrdenie známej pravdy, že nežijeme, ako chceme,
žijeme len, ako vieme... Takmer dvadsiatka bývalých spolužiakov a ich
triedna profesorka sa chystajú na stretnutie po desiatich rokoch. Každý
z nich je zvedavý na to, ako sa zmenili ostatní a nechce za ten svet, aby
tí ostatní videli, ako sa zmenili oni sami. Maturitné stretnutie napokon asi
nedopadne celkom tak, ako si predstavovali, ale určite dopadne tak, aby
sa čitatelia dobre zabavili a od srdca zasmiali.

Sladko v ústach
Myslíte si, že nevera je hriešna, že sladké romániky sú len pre ženy a nemôžu nikdy dobre dopadnúť a že neexistuje recept, podľa ktorého dokážete upiecť niečo chutné? Tak čítajte! Budete mať sladko v ústach!
Ženy a muži v tomto príbehu sú v najlepšom veku, aby si dokázali všetko
vychutnať. Sex, lásku, klamstvo, priateľstvo, nenávisť aj tiramisu. Stela
túži po láske, Rita túži po dobrodružstve, Angela po dieťati, Billy po Rite,
Emilko po dome a Leo po úspechu. Niekomu sa sny splnia a niekomu
nie. Ale to neznamená, že pritom všetkom nemôžu byť šťastní. Od toho
šťastia ich nedokáže zastaviť ani smrť.

rendez-vous | 39

Ž I V O T O S P RÁVA

ZDRAVIE, FAKTY

alebo zničené zdravie v strednom alebo
pokročilom veku.
Cieľom tohto článku je vzbudiť váš
záujem o vlastné telo, pomôcť vám
prebrať zodpovednosť za svoje zdravie
a upozorniť vás na základné študijné
materiály a relevantné odkazy, ktoré
vám pomôžu v samoštúdiu.
Bez vzdelávania v problematike zdravia
a prevencie to rozhodne nepôjde. To je
naša zlá správa pre vás, pretože všetky
potrebné zručnosti na uchovanie zdravia sú náročné na zapamätanie si i realizáciu. Dobrá správa ale je, že ak sa to raz
správne naučíte, môžete to s úspechom
používať do konca svojho života.

Sľubujeme vám, že nasledujúce minúty, strávené pri čítaní tohto článku, budú možno
tie najdôležitejšie vo vašom živote. Napriek tomu, že máme
pre vás pripravené články aj
do ďalších vydaní tohto skvelého časopisu, myslíme si, že
náš úvodný príspevok je pre
vás ten najdôležitejší.
Chceme vám vysvetliť, prečo to tak cítime. Zo 100 ľudí, ktorí sa dnes dožijú dôchodku, je jeden človek úplne zdravý
a bude si môcť svoj život užívať naplno
až do konca života, zdravie piatich ľudí
bude nezávislé od lekárskych a farmaceutických spoločností, pätnásť ľudí
bude mať len mierne zdravotné ťažkosti
a asi osemdesiat ľudí bude obéznych.
Budú mať kardiovaskulárne ochorenia
alebo iné choroby, veľa času strávia
v čakárni lekára alebo v nemocnici
a nebudú môcť prežiť svoj život podľa
vlastných predstáv. Do ktorej z týchto
skupín chcete patriť vy?
Dnes si preto povieme o postojoch
a správaní víťazov v porovnaní so
správaním ľudí, ktorí majú podlomené
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Fakty, štatistika a neprenosné choroby verzus prasacia chrípka.
Ako je možné, že na svete za prvých
300 dní roku 2009 zomrelo na neprenosné choroby (to sú tie, ktoré si pestujeme sami, napríklad srdcovo-cievne,
obezitu, rakovinu a iné) skoro 30
miliónov ľudí? Veď farmaceutické spoločnosti a zdravotníctvo sú také skvelé
a lekári predpisujú iba lieky, ktoré sú
osvedčené a poisťovne vám ich rady
preplatia. A všetci ľudia, ktorí zomreli,
užívali lieky na predpis od lekára. Že by
tu niečo nebolo v poriadku?
Zatiaľ sa však veselo v médiách protežuje pandémia prasacej chrípky, na ktorú
zomrelo na celom svete za 300 dní
tohto roka zatiaľ iba 8 000 ľudí (zdroj:
USA Today). Áno, podľa médií musíte
byť obozretný a hneď sa dať zaočkovať. Táto masívna kampaň prihrala
farmaceutickým spoločnostiam len zo
štátnej kasy USA 7 miliárd USD a u nás
na Slovensku sa vakcíny tiež nakupujú
vo veľkom. Koľko stáli, to nevieme,
no vieme, že majú negatívny dopad
na vaše zdravie. Viac informácií nájdete
na odborných webových stránkach

Lenže to, čo vás ohrozuje, je niekde úplne inde. Možno aj u vás doma vo vašich
zásuvkách!
Robert DuPont, pôsobiaci aj v Bielom
dome, bývalý riaditeľ Národného
Inštitútu zneužívania liekov raz povedal, že: "Najväčšia a najrýchlejšie narastajúca časť problému farmaceutického
priemyslu je v zneužívaní predpisovania liekov". Ide o tie lieky, ktoré majú
liečiť následky neprenosných chorôb
a pomáhajú vám "vyzdravieť".
Štatistika o príčinách úmrtí však odhaľuje úplne iný obraz. Ľudia, zodpovední za šírenie manipulatívnych správ
o hrozbe prasacej chrípky, by sa mali
zamyslieť nad touto štatistikou a vyhlásiť radšej pandemický level ohrozenia
stupňa číslo 6 pre užívanie lekármi
predpísaných liekov. V absolútnych číslach zabíjajú viac ľudí, ako kedy zabije
prasacia chrípka alebo iné choroby.
Bohužiaľ akceptácia predpisovaných
liekov (tabletka na každý jeden príznak) a vzrastajúci marketing týchto liekov v ľuďoch len podporuje dojem, že
ich môžu dostať jednoducho na vyžiadanie od lekára a potom po ich užití im
bude dobre. Tabletky a lieky vždy zostanú len chemickými preparátmi, ktoré
nie sú organizmu vlastné a odstraňujú
len dôsledky vzniknuté nesprávnym
životným štýlom (strava, životospráva,
pohyb). Neriešia zdravotný problém
od jeho podstaty! Pokiaľ nenájdete
v sebe tajomstvo rovnováhy, žiadne
lieky vám nikdy trvalo nepomôžu.
Potravinársky, farmaceutický a zdravotnícky priemysel, dokonca aj média
chcú, aby ste boli chorý, tučný, zmätený
a psychicky podlomený. Znie to nehorázne, no je to holá pravda.

Zdravý, zodpovedný, informovaný
a svojprávny človek je neovládnuteľný, nemožno ho zmanipulovať a je ťažké ho oklamať. Áno, sú tu experti a ľudia aj z tých istých odvetví, ktorým
patrí uznanie a česť za to, že chcú naopak profitovať z toho, že vám poskytnú zdraviu prospešné služby, produkty a servis. Škoda len, že je ich drvivá
menšina. Wellness priemysel však už
začína naberať na svojej sile a jeho snehová guľa sa dávno spustila dole kopcom už aj u nás na Slovensku.
Čo svetoborné sme objavili?
Vlastne nič. Rady, ktoré vám budeme
v nasledovných číslach časopisu odporúčať, tu vždy boli, sú, aj budú. Možno
jediný rozdiel medzi nami a vami je ten,
že my sa nimi každý deň riadime, profesionálne sa v nich zdokonaľujeme, sú
našou vlastnou skúsenosťou a tiež skúsenosťou našich klientov. A práve s touto skúsenosťou sa chceme s vami podeliť.
Najskôr potrebujete informácie o sebe,
mali by ste nastaviť zrkadlo svojmu
životnému štýlu, aby ste mohli zhodnotiť svoju situáciu. Potom by ste mali
pripraviť pre seba program nového
optimálneho životného štýlu, ktorého
súčasťou sú pravidelné pohybové aktivity, vhodná výživa, dostatok spánku
a regenerácie. Bodka. Znie to jednoducho - nie?
To, čo by ste mali vedieť o sebe, o výžive, o životospráve a ako pracovať
s týmito informáciami, ako riešiť rôzne
problémy, to sa dozviete v nasledujúcich číslach tohto časopisu. Ak by ste
ale predsa nevedeli vydržať, môžete si
bezplatne stiahnuť aj našu prvú slovenskú elektronickú knihu s názvom STOP
racionálnej výžive na webovej stránke
www.manazerzdravia.com

Cieľom
tohto
článku
je vzbudiť váš
záujem
o vlastné
telo..

A MÉDIA

MUDr. Mercolu z USA (www.mercola.
com).

Autori článku:
Vlado Zlatoš a Tina Turnerová,
odborníci v oblasti prevencie
zdravia, životosprávy a športu.
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Ájurvéda

Ájurvéda je považovaná
za najstarší liečebný systém
na svete. Ájurvéda je sanskrtské slovo, ktoré môžeme
preložiť ako "veda života"
alebo "náuka o dlhovekosti".
Zrodila sa v starobylej Indii
pred asi 5000 rokmi a je často
nazývaná "matkou všetkých
liečebných systémov". Jej
korene siahajú až do starého
védskeho obdobia. Od tej
doby bola po tisíce rokov predávaná v ústnej forme starými
majstrami ich žiakom. Väčšina
dnes v západnom svete známych prírodných liečebných
systémov má svoje korene
práve v ájurvéde.
Ájurvéda kladie veľký dôraz na prevenciu a neustálu podporu zdravia
pomocou vyváženej stravy, pozitívneho myslenia, životného štýlu atď.
Porozumenie princípom ajurvédy nám
umožňuje pochopiť prirodzené zákony,
ktoré pomáhajú vytvárať zdravé a vyrovnané telo, myseľ a ducha s prihliadnutím k individuálnej konštitúcii človeka
a pochopiť, aké zmeny v životnom štýle
tento zdravý stav podporujú.
Tak, ako má každý svoju jedinečnú
tvár alebo odtlačky prstov, tak podľa
ájurvédy má každý i svoj jedinečný
energetický vzorec – individuálnu
kombináciu fyzických, mentálnych
a emočných charakteristík, ktoré tvoria
našu konštitúciu. Táto konštitúcia je
nám daná už pri počatí veľkým počtom
faktorov a zostáva nezmenená po celý
život. Mnoho faktorov, vonkajších
i vnútorných, ktoré na nás pôsobia, má
tendenciu narušovať našu prirodzenú
rovnováhu. Výsledkom je potom naše
odchýlenie od prirodzene vyrovnanej
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konštitúcie. Týmito faktormi môžu byť
napr. emocionálne stavy, spôsob stravovania, ročné obdobie, fyzické traumy,
zamestnanie, rodina a pod. Ak raz spoznáme a pochopíme pôsobenie týchto
faktorov spôsobujúcich nerovnováhu,
môžeme určitými spôsobmi úplne
eliminovať alebo aspoň minimalizovať
ich negatívne účinky a obnoviť tak našu
prirodzenú rovnováhu. Rovnováha je
našou pravou prirodzenosťou, nerovnováha je narušením tejto prirodzenosti,
inými slovami – choroba. Rovnováha
(zdravie) a nerovnováha (choroba) sú
v neustálej vzájomnej interakcii. Keď
porozumieme pôvodu a štruktúre neviť
rovnovážneho stavu, môžeme obnoviť
stav rovnovážny – zdravie.
Ájurvéda pozná 3 základné energie
é
alebo funkčné princípy (dóši ), ktoré
sa nachádzajú v ľudskom tele i vo
všetkých ostatných štruktúrach. V slovenčine pre tieto tri princípy neexistujú vhodné ekvivalenty, takže používane
pôvodné sanskrtské názvy – váta, pitta
a kapha. Energia je potrebná k tomu,
aby sa tekutiny a živiny dostali k bunkám a aby naše telo vôbec fungovalo.
Energia je potrebná tiež pre spracovanie potravy, pre udržanie bunkovej
štruktúry atď. Váta je energia pohybu,
pitta je energiou zažívania a kapha sa
stará o "premazanie" a štruktúru tela.
Všetci ľudia majú vátu, pittu i kaphu,
ale jedna z nich je vždy dominantná,
druhá je zastúpená menej a tretia
z nich má vplyv najmenší. Podľa ájurvédy je príčinou choroby zlé fungovanie
na bunkovej úrovni vďaka nadbytku
či nedostatku váty, pitty alebo kaphy
(teda nerovnováhe medzi nimi) alebo
vďaka prítomnosti toxínov v tele.
Podľa ájurvédy telo, myseľ i duch spolu
p p
j a snažia sa
neoddeliteľne spolupracujú
ud
držiavať rovnovážny stav. Sú vnímané
udržiavať
ak
ko rozdielne aspekty jednej bytosti.
ako

Váta je kombináciou éteru a vzduchu.
Je to jemná energia spojená s pohybom. Riadi dýchanie, mrkanie, pohyby
svalov, tlkot srdca a všetky pohyby cytoplazmy a bunkových membrán. V prípade rovnovážneho stavu váta podporuje
kreativitu a flexibilitu, v opačnom
prípade váta podnecuje strach a úzkosť.
Pitta je kombinácia ohňa a vody, je
spojená s metabolizmom. Riadi zažívanie, absorbovanie a asimiláciu živín,
metabolizmus a telesnú teplotu. V prípade rovnovážneho stavu podporuje
bystré myslenie a inteligenciu, v opačnom prípade posilňuje hnev, nenávisť
a žiarlivosť.
Kapha je tvorená kombináciou prvkov
zeme a vody, je to energia, ktorá dáva
formu telesným štruktúram, tzn. že
tvorí kosti, svaly a šľachy, spája všetky
bunky dohromady. Je "mazivom" pre
kĺby, zvlhčuje kožu a udržiava imunitný
systém. V rovnovážnom stave kapha
vyjadruje lásku, pokoj a odpustenie,
v prípade nerovnováhy pripútanosť,
lakomstvo, hrabivosť a závisť.

Ájurvéda sa nesnaží nahradiť západnú
medicínu. Ani sa nezameriava na chorobu, skôr sa snaží neustále po celý
život podporovať energeticky vyvážený
stav v tele. Existuje mnoho prípadov,
kedy je lepšie liečiť chorobu alebo
akútny prípad pomocou bežných
syntetických liečiv alebo chirurgického
zákroku. Ájurvéda môže tiež v spojení
so západnou medicínou pomôcť pri
liečbe chorého organizmu. Existuje
však veľmi veľa ochorení, chronických
chorôb, alergií atď., s ktorými sa západná medicína nedokáže dať rady vôbec,
alebo, ak už tieto ochorenia "lieči" tak
jedine potláča vonkajšie symptómy
a nezameriava sa na skutočné príčiny
zdravotného problému a tým i skutočné vyliečenie.
Ájurvédska terapia sa skladá z odporúčaní v rámci stravovania, správania, masáží, olejovej liečby, bylinkovej terapie
a očistnej kúry. Najdôležitejšia je strava,
ktorá tvorí až polovicu úspechu
pri terapii. O tej však až nabudúce.

náuka

K tomu, aby sme porozumeli stavu
rovnováhy, je nevyhnutné najskôr pochopiť, ako fungujú princípy váta, pitta
a kapha. Podľa ájurvédskej filozofie je
celý vesmír súhrou energií 5 elementov
– éteru, vzduchu, ohňa, vody a zeme.
Princípy váta, pitta a kapha sú kombináciami týchto piatich prvkov, ktoré
tvoria všetko okolo nás.

informácie. Pomocou takýchto pozorovaní môžeme určiť, aký patologický
proces sa objavil v tele, ktoré orgány sú
v nerovnováhe a v ktorej časti sa nahromadilo väčšie množstvo určitej dóši alebo toxínov. Pravidelným pozorovaním
určitých telesných indikátorov môžu
byť patologické symptómy rozpoznané
včas a môžu byť teda prijaté preventívne opatrenia pre nastolenie opätovného stavu rovnováhy ešte pred tým, než
sa samotná choroba prejaví.

o dlhovekosti

Z DRAV IE

Ájurvéda pozná veľmi spoľahlivé metódy, ako odhaliť blížiacu sa chorobu,
ešte kým sa objaví so svojimi charakteristickými prejavmi. Určením skorých
príznakov nerovnováhy a chorobných
reakcií v tele môžeme určiť pôvod budúcich telesných reakcií. Každodenné
pozorovanie pulzu, jazyka, tváre, očí,
nechtov a pier nám poskytne potrebné
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Zabudnite na povery, ktoré tvrdia, že perly prinášajú smolu, nešťastie a slzy! Perla je v skutočnosti najdokonalejším klenotom.
Nepotrebuje žiadne opracovanie a jej veľkoleposť a raﬁnovanosť
oslovuje takmer každú ženu.
Ku kameňom síce nepatrí, i tak sa vždy
v spojitosti s nimi objavuje. Perly sú veľmi obľúbené i na tých najvzácnejších
šperkoch. Najviac sa cenia také, ktoré
nie sú zafarbené, ale svietia mdlým
strieborno jasným leskom a hrajú jemnými dúhovými farbami. Za optimálny
tvar sa považuje guľovitý, alebo sa guli
blížiaci. Perly nepravidelného tvaru sa
nazývajú perly barokové a kedysi boli
vo veľkej obľube. Cena perál sa odvíja
od ich veľkosti, lesku, farby a tvaru.
Okrem strieborno bielych perál bývajú
ešte ružové, tzv. indické, alebo zlatožlté,
tzv. panamské.
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Prvá zmienka o výskyte perál pochádza
z roku 2206 pred Kristom. Kráľovná
Kleopatra, žena s veľmi vycibreným
vkusom, perly milovala. Možno aj
preto sa o perle hovorí ako o kráľovnej
šperkov. Rimania ju považovali za symbol šťastia a prastaré islamské učenie
hovorí, že celý vesmír vznikol vo vnútri
obrovskej perly. Podľa Číňanov perly
liečia a Mongoli ju považovali za afrodiziakum. Perly zdobili najvzácnejšie
klenoty najsilnejších monarchií. S objavom pestovania umelých perál sa trblietavé guľôčky rozšírili do celého sveta.

Pretože základným materiálom perál je
uhličitan vápenatý, rozpúšťajú sa veľmi
ľahko v kyselinách, k ich narušeniu
dochádza i v octe. Traduje sa dokonca,
že starí Rimania nechávali pre svoje
potešenie rozplynúť perly vo víne a následne ich pili, čo im malo zabezpečiť
dlhovekosť. Ani ich lesk nebýva stály,
pôsobia naň zmeny teploty i chemické
účinky ľudského potu. Je dokázané,
že ak sa perly nenosia, strácajú svoj
pôvodný lesk.
Perly sú vylučované telom niektorých
lastúrnikov, najmä perlorodky pravej
a perlorodky riečnej. Vznikajú na cudzom teliesku (parazit, zrnko piesku),
ktoré vniklo do lastúry a ktorého sa
nie je schopná zbaviť. Tieto telieska sa
obaľujú sústredenými vrstvami, ktoré
sa skladajú z uhličitanu vápenatého
a organických látok. Vznikajú guľovité
útvary, rôzne zaoblené, hruškovité
i dosť nepravidelné. Chovné perly sú
na rozdiel od pravých perál guľaté
a jednofarebné.
Odvážni lovci perál doposiaľ nevymreli
a venujú sa tradičnému spôsobu lovu,
ktorý vyzerá prakticky tak, že nahí
potápači vyberajú perlorodky do košov
z morského dna. Ich jedinou zbraňou
býva ostrý nôž, ktorý používajú pri

svojej práci. Následky
častého potápania bývajú strašné.
Od stáleho dráždenia
očí morskou vodou dochádza k oslepnutiu,
dostavuje sa krvácanie
z pľúc. Nezriedka býva
potápač napadnutý
žralokom. Niet preto
divu, že sa žiaden lovec nedožije vyššieho
veku.
I toto je cena, ktorá sa
platila a platí, aby sa
tieto nádherné prírodné skvosty mohli stať
ozdobou nádherných
a luxusných šperkov
historických i tých
súčasných. A možno
i preto sa im niekedy
hovorí nevestine slzy...
Ak chcete skutočne
zažiariť a chystáte sa
na obhliadku do klenotníctva, vyberajte
veľmi pozorne. Perly
sa v dnešnej dobe vsádzajú do kadečoho. Vy
si však vyberte biele
zlato! Kombinácia perly s bielym zlatom je
vražedne krásna. A ak
budete mať z perly
pocit, že každú chvíľu
vypadne, okamžite
si šperk kúpte. Je
dokonalý!

KRÁĽOVNÁ ŠPERKOV

V 20. rokoch minulého storočia musela
mať každá dáma z vyššej spoločnosti
dlhý perlový náhrdelník. V 50. rokoch
perly spopularizovala Coco Chanel, keď
náhrdelníky z nich umiestnila na svoje čierne roláky. Sedemdesiate roky
priniesli nové tvary, vzory a farby perál.
A dnes sa nosí všetko!
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Baran Býk Blíženci

H O R O S KO P

46 | rendez-vous

Rak (20. 6. – 22. 7.)

Baran (20. 3. – 19.4.)
Typický Baran, či sa mu to páči alebo
nie, sa v žiadnom prípade nevyznačuje
trpezlivosťou. Vzhľadom k tomu, že ste
prvým znamením v zverokruhu, nebojíte sa začiatkov a do všetkého nového sa
púšťate strmhlav a bez strachu. Využite
to vo svoj prospech a vytýčte si na nastávajúci rok množstvo plánov. Systém
Vám do toho všetkého pomôže vniesť
kvalitný a dobre vyzerajúci diár, ktorý
by sa mal stať Vaším neodmysliteľným
spoločníkom a ktorý nebude hanba
vyložiť na pracovnom stretnutí na stôl.
Práve taký zakúpite v predajni Panta
Rhei na 1.poschodí.

Býk (19. 4. – 20. 5.)
Vašou typickou vlastnosťou je nepoddajnosť, ktorá je zároveň vysokým
stupňom stability a najsilnejšími
stránkami sú vytrvalosť a trpezlivosť.
Ak ste v minulom roku podávali dobré
pracovné výkony a nebáli ste sa žiadnej
výzvy, je načase vypýtať si za to odmenu. Začiatok roka je ideálnym časom
na spravodlivé pracovné ohodnotenia
a postupy, takže sa bez hanby a strachu objednajte na rozhovor k svojim
nadriadeným. Pri tej príležitosti sa
oblečte na úrovni, ideálne v predajni
Marks&Spencer, podčiarkne to dôstojnosť Vašich požiadaviek
Blíženci (20. 5. – 20. 6.)
Prekypujete aktivitou, neposedne
pobehujete z miesta na miesto, debatujete, zabávate sa a ešte popri tom
lúštite krížovky. Dve osôbky vo Vašom
tele sa nestále podpichujú a dobiedzajú. Nepostojíte na mieste a ste plná
nervóznej energie. Je načase skoncovať s nepokojnou náladou, ktorá
Vás nikdy nepustí do jadra vecí a núti
Vás byť povrchnou. Nepokoj skroťte
športom, na ktorý sa náležite vyobliekajte, napr. v predajni Alpine Pro alebo
Quicksilver.

Najemotívnejšie a najviac domácky
ladené znamenie opäť raz dostalo
počas vianočných sviatkov na frak.
Len Rak dokáže celé dni vypekať, variť
a zdobiť, aby to vzápätí celé požral
a odzdobil. Určite ste s láskou poobdarovávali všetkých milých načančanými
nezmyslami, vo Vašom byte je opäť raz
o niekoľko fotorámikov viac, o dekoračných vankúšoch ani nehovoriac
a teraz je čas toto všetko pohodlie
opustiť a spraviť niečo pre svoje zdravie
a pre svoju postavu. Obujte tenisky
z Interšportu, kúpte doplnky výživy
v Lekárni a bežte, cvičte, skáčte. Lebo
ak si niekto v januári kupuje v Body
Fashion zas o číslo väčšiu podprsenku,
určite je to Račica.
Lev (22. 7. – 22. 8.)
Priťahujete na seba pozornosť ako
magnet a svojim priaznivcom viete ich
pozornosť mnohonásobne vrátiť.. Ak si
získate niečiu priazeň (a to Vy viete),
Vaši priatelia Vás radi ohromia, potešia
a obdarujú. Ľudia narodení v znamení Leva žijú preto, aby boli milovaní
a zbožňovaní a nenásytne hltajú každý,
čo i len najmenší drobček priazne.
Využite svoj slnečný náboj a radostne
oslňte i obdarujte svoje okolie. Niekedy
k tomu postačí kvalitná bonboniéra
z predajne Delikateso...
Panna (22. 8. – 22. 9.)
Vaším vládcom je Merkúr, o ktorom
je známe, že má vycibrený pozorovací
talent a dokonale vyvinutý zmysel pre
detaily. Ste preto vynikajúcou poradkyňou a dokážete zaviesť poriadok
v akejkoľvek forme, zostaviť tabuľky,
prehľady, súpisy a pracovné plány. Zo
všetkých ostatných znamení máte najväčší sklon ponúknuť pomocnú ruku
a často si vyberáte zamestnanie, ktoré
je nejako spojené so službou druhým.
Práve preto, že ste veľmi skromná a neokázalá, málokedy sa sama odmeníte.

Váhy (22. 9. – 22. 10.)
Ste znamením, navracajúcim rovnováhu a harmóniu a mnohí vo Vašom
okolí túto vlastnosť často a radi využívajú. Tak ako harmónia i rovnováha sú
založené na tom, že medzi prijímaním
a dávaním je vyvážený pomer. Ak niekomu pomáhate navodiť jeho vnútorný
pokoj za cenu toho, že potlačíte svoje
potreby riešiť vlastný problém, zákonite sa to časom odrazí na kvalite Vášho
vlastného života. Stretnite sa teda so
svojimi priateľmi nad šálkou dobrej
kávy a buďte trochu sebecký. Nech raz
vypočujú aj oni Vás...
Škorpión (22. 10. – 21. 11.)
Ste vnímavá, ostražitá a pozorne
sledujete každý detail, ktorý okamžite
zaradíte do mozaiky Vašich podozrení.
Využite svoj pozorovací talent vo svoj
prospech, kúpte si v predajni Dráčik
detský mikroskop a pozorujte svet pod
sklíčkom. Neovoniavajte manželove
sako v domnení, že zacítite jeho sekretárku, radšej ho dajte vyčistiť (sako,
nie manžela). Kúpte si dobrý časopis
v Royal press, kvalitnú čokoládu v Bille
a užívajte si...
Strelec (21. 11. – 21. 12.)
Pretože ste veľmi spoločenská a neustále v pohybe, dvere sa u Vás poriadne
nezatvoria. Priatelia, rodina, susedia
i spolupracovníci sa u Vás striedajú
ako na bežiacom páse a všetci sú vždy
vítaní. Každé sviatky, narodeniny
i meniny grilujete, vypekáte a ak je to
možné, väčšinu času strávite v záhrade.
Navštívte teda na prízemí predajňu
Bolos, kde zakúpite najkvalitnejšie grilovacie panvice v celej Nitre a ak máte
psa, šup-šup do chovateľských potrieb
ZOO Plus na 2.poschodí...
Kozorožec (21. 12 – 20. 1.)
Vaším heslom je, že všetko má svoj
čas a nič netreba unáhliť. Žiadne iné
znamenie nebuduje svoj život s takou
rozvahou a tak systematicky, ako práve

Kozorožec. Ste dokonalou ilustráciou
porekadla: Trpezlivosť ruže prináša.
Nielenže si za každých okolností zachovávate svoju obozretnosť, ale navyše
máte stálu potrebu disciplíny, ktorej
pravidlá si určujete Vy sama. Staviate
si hranice a nikdy ich neprekračujete.
Život je však jedno veľké dobrodružstvo, tak sa pre jedenkrát odtrhnite
z reťaze a pozvite toho milého kolegu
na večeru do reštaurácie Patriot. Žijete
len raz...
Vodnár (20. 1. – 19. 2.)
Mnohokrát sa správate ako rebelantka.
Niekedy je to dobré, inokedy napáchate viac škôd ako úžitku. Váš vkus je
výstredný a pre väčšinu prihliadajúcich
neprijateľný. Vaše módne kreácie desili
rodičov i učiteľov, ak sa niekto bavil,
boli ste to Vy a spolužiaci. V podstate
ale nenávidíte rutinu a svojím oblečením a prejavom len upozorňujete
na to, že chcete byť vnímaná ako ľudská
bytosť. Osobná sloboda a individualita pre Vás hrá najdôležitejšiu úlohu.
Kúpte si jeden alebo dva rebelantské
kúsky v predajni New Yorker, zvyšok
diétne umiernite...
Ryby (19. 2. – 20 .3.)
Milované tiché Ryby s pokojnou povahou a veľkorysým srdcom. V žiadnom
inom znamení sa nenájde toľko dobrých dcér a priateliek, ako práve medzi
Rybami. Váš občasný pocit, že Vás nikto
nechápe, prípadne nevie doceniť, je
neoprávnený a všetky Vaše dobré skutky budú skôr či neskôr odmenené. Ste
jedným z najzručnejších znamení s vybraným vkusom, takže by ste mali byť
častými návštevníkmi predajne s umeleckými potrebami DaVinci. Zároveň
však treba upozorniť, že nikto nevie
v spoločenských hrách blafovať s takou
plechovou tvárou, ako práve Vy. Ak Vás
niekto nečakane a nepozorovane obral
o poriadny balík peňazí, zrejme to bola
tichá a nenápadná Ryba...

Rak Lev Panna Váhy

Je načase to zmeniť a začať robiť radosť
najmä sebe, čo i len maličkosťou.
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Navštívte predajňu
Deichmann na 1.poschodí
a zoznámte sa s módnou
kolekciou dámskej, pánskej i detskej obuvi, množstvom módnych doplnkov
a dámskych kabeliek. Pri
nákupe Vám ochotne poradí a pomôže vyškolený personál.

Svetoznámy predajca Humanic Vám
na prízemí ponúka dámsku aj pánsku
obuv najlepších značiek. Široký výber
sortimentu zahŕňa tiež obuv na šport
a voľný čas, ako aj obuv pre deti.

Predajňa Sempre
na 1. poschodí ponúka na relatívne malej
ploche veľký výber
modernej, štýlovej
a trendovej obuvi.
V príjemnom komornom prostredí sa Vás ochotne ujme ústretový personál.

Výrobky z pravej
kože a koženú
galantériu nájdete
v predajni Bagger na prízemí. Ponúka
trendové výrobky známych značiek ako
W.Valentino, Giudi, Nardini, Lisa Coll či
Fabricio Poker.

Na 1.poschodí Vám
predajňa Goldenpoint
ponúka hebké, jemné a exkluzívne pyžamá, dámsku bielizeň značky Philippe
Matignon a pre pánov bohatú ponuku
bielizne, ponožiek a plaviek značky Hue.

Predajne Bepon ponúkajú
najväčší výber ponožkového a pančuchového
tovaru na Slovensku. U nás v tejto predajni, nachádzajúcej sa na prízemí, nájdete
značky Golden Lady, Solidea, Dalas,
Burlington, Ergee a iné.

FEBRUÁR 2010
6. 2. 2010 o 15:00 h
Tanečné MLYNY
Roztočte to s nami so show hip-hop fakulty
JONNYHO PERFEKTA a LADY MEL,
Jumping Šaľa a inými tanečnými skupinami

13. 2. 2010 od 16:00 h

liadka

Valentínska módna preh

LEN PRE ZAMILOVANÝCH
A TROCHU I PRE
ZVEDAVÝCH PREHLIADKA
EXKLUZÍVNEJ
SPODNEJ BIELIZNE
HUDOBNÝ HOSŤ: MARTINA
SCHINDLEROVÁ
20. 2. 2010 o 15:00 h
MLYNY fighting
Vychutnajte si umenie majstra sveta v karate,
kempe, kung fu a kickboxe Romana Voláka
a ukážky nitrianskych klubov bojových umení

0h
0
:
5
1
010 o DETI
2
.
2
.
21
AVIA
B
Y
N
Divadelné predstavenia
MLY
pre dobré deti a ešte lepších rod

ičov

6:00 h
27. 2. 2010 o 1
uzikálom
MLYNY znejú m
e
ikálové piesn

muz
očuť známe
p
y
ula a iné
v
i
s
te
ď
rí
P
ry, Hair, Drac
to
S
e
id
S
t
s
e
z muzikálov W

JANUÁR 2010
3. 1. – 15. 1. 2010
RETROSPEKTÍVA
výstava fotografií členov Nitrianskeho fotoklubu
pri príležitosti 50.výročia jeho založenia

16. 1. 2010 od 17:00 h
Veľká módna show
spoločenských šiat

basová
hudobný hosť: Beata Du
N
a husľové trio XPLOSIO

29. 1. – 31. 1. 2010
OSLÁVTE
VYSVEDČENIE
V MLYNOCH
- nech už bolo
akékoľvek!

10. 1. 2010 od
15:00 h
MLYNY BAVIA D
ETI

Divadlo
Zanzara - Ježko a líška
Zábavné divadelné
popoludnie venované
našim najmenším

23. 1. 2010 od 15.00 h

SUPERSTAR V MLYNOCH

zažite účastníkov ČeskoSlovenskej
Superstar naživo!
V Nitre a len v MLYNOCH
vystúpia:
Ján Bendig, Denis Lacho
a Dominika Stará

ie
12:00 h: detské atrakc
29. 1. 2010 piatok od
y, maľovanie na tvár,
hr
rie
ob
a,
et
sv
lu
ys
m
od vý
aj kúzelník...
žonglér a možno príde

30. 1. 2010 sobota od 16:00 h: hudobné
koncerty - Tomáš Bezdeda a iní

31. 1. 2010 nedeľa od 16:00 h:
HIP-HOP-ové Mlyny – predstavia sa
Vám speváčka TINA a spevák RYTMUS,
a vystúpenie iných hudobných
a tanečných hip-hop-ových skupín
Otváracie hodiny:

Kontakt:

Obchodné prevádzky
Po – Ne: od 09:00 do 21:00
Supermarket BILLA
Po – So: od 07:00 do 21:00
Ne: od 08:00 do 21:00

MLYNY, a. s.
Štefánikova trieda 61
949 01 Nitra
tel.: +421 37 3221 111
e-mail: info@mlyny-nitra.sk

