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Bezradne stojím pred plnou skriňou a plačem. 

Zajtra by som potrebovala vyzerať fakt dobre a nič, 

ale nič takému vývoju nenasvedčuje. Vecí v skrini 

kopec a jedna nepoužiteľnejšia ako druhá. Ak sa 

aj použiteľné nájdu, určite nie sú medzi sebou 

kombinovateľné. Ak sú kombinovateľné, nie sú 

kompaktibilné so mnou a zrejme už ani s dobou. 

Horúca slza si razí cestu hrubou vrstvou kompakt-

ného púdru značky Max Factor...

Tak toto sa mi naozaj po nociach nesníva a ani mi 

to nehrozí. Už dávno som moje slabosti povýšila na 

prednosti a z kombinovania nekombinovateľného 

mám zúrivú radosť. Mojim životným krédom sa sta-

lo: ,,Niekedy viac je viac!,, Navyše akýmsi inštink-

tom zvedavého lovca hnaná, mám pomerne slušný 

prehľad o tom, čo v ktorom obchode majú a čo to 

stojí. Viem ako sa obliecť na akú príležitosť a ak ne-

jaký požadovaný alebo chcený kúsok nevlastním, 

dokážem si ho za príjemnú cenu a v rekordnom 

čase kúpiť. Je mi sveta žiť, keď mi je práca záľu-

bou... (Vôbec teraz nehrám chytrú, toto nemá 

s intelektom nič spoločné, dodnes som napríklad 

nepochopila, čo je to DPH...)

Mnohé z vás ale tento bezradný pocit zo svojho šat-

níka majú a i keď je naozaj / a to bez všetkej irónie 

/ veľmi povrchné hodnotiť človeka podľa obleče-

nia, sú chvíle, kedy by si každá z nás priala vyzerať 

čo najlepšie a určite by si to i zaslúžila. Obvykle 

sa ale s blížiacou príležitosťou kráti čas, stráca sa 

chuť nakupovať a ani tie finančné možnosti nie sú 

vždy najideálnejšie. Práve pre také bezradné dámy 

alebo slečny pripravujeme v najbližších číslach 

sériu foto nákupov z vybraných predajní Galérie 

MLYNY. Môžu vám byť inšpiráciou pri orientovaní 

sa v nových trendoch, stylingových kombináciách 

a v neposlednej rade vás budú informovať o ce-

nách. Poradíme vám, ako sa obliecť do práce, na 

voľný čas a čo nové sa vo svete módy pripravilo 

pre naše deti. Do budúcna pripravujeme pravidel-

né stylingové rubriky venované témam dovolenka, 

svadba, pracovný pohovor a mnohé iné. Snáď vám 

spravíme radosť...

Mgr. art. Andrea Marešová, 
šéfredaktorka
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7. 3. 2010 o 15.00 h. 
MLYNY bavia deti
Nedeľná zábava pre deti i rodičov v MLYNOCH pokračuje. 

Vítaní sú tí, čo si nás už obľúbili, i všetci noví, 

ktorí prídu po prvý raz. Vitajte vo svete rozprávok!

Divadlo ŽIHADLO – Klaun PEPELE

Divadlo BABENA – Putovanie Rozprávkovom 

13. 3. 2010 o 16.00 h.
Jarná módna show
Niečo z nových jarných trendov, čosi z nadčasových vychytávok, 

veľa pekných báb. Všetko pre vašu jarnú inšpiráciu! 

Hudobný hosť: MÁRIA ČÍROVÁ

26. – 28. 3. 2010
Dni krásy s parfumeriami FAnn
Nenechajte si ujsť skvelú príležitosť inšpirovať sa jarnými 

trendmi v líčení a kozmetickými novinkami luxusných zna-

čiek DIOR, LANCÔME, COLLISTAR, MAX FACTOR, GOSH 

a MAVALA.

21. 3. 2010 o 16.00 h.
Koncertné MLYNY
Príjemné nedeľné popoludnie plné dobrej muziky so známymi 

hudobnými interpretmi a kapelami.

Hostia: MIRO JAROŠ a PETRA HUMEŇANSKÁ, KOMAJOTA



29. - 31. 3. 2010 
15.00 – 18.00 h.
Veľkonočné tvorivé dielne
Počas týchto štyroch dní sa len a len 

v MLYNOCH môžete naučiť zdobenie 

veľkonočných kraslíc technikou drô-

tovania, maľovanie kraslíc farebným 

voskom, výrobu šibákov a košíkov 

z prútia a výrobu košíkov zo šúpolia. 

Sami si tak vlastnoručne vytvorte ori-

ginálnu veľkonočnú výzdobu

11. 4. 2010 
o 15.00 h. 
MLYNY bavia deti
Opäť raz jedno príjemné nedeľné 

detské popoludnie plné zábavy a hier. 

Môžete sa tešiť na - Tvorivé dielne pre 

deti, HARRY THEATRE - O SMUTNOM 

KRÁĽOVI a DIVADELNY SÚBOR STARÉ 

DIVADLO KAROLA SPIŠÁKA V NITRE - 

JÁNOŠÍK

10. 4. 2010 o 16.00 h. 
Športová módna show
Tak ako každý mesiac, i v apríli vám predstavíme horúce 

módne novinky. Tentokrát budeme vašimi sprievodcami 

v oblasti športového oblečenia. Čakajú vás dve hodiny 

športu a fitnes. Zábave a pohybu sa nevyhnete!

17. - 26. 4. 2010 
Výstava veteránov v MLYNOCH

Autá a motorky našich dedov sa k nám v plnej sile 

a sláve vracajú! Najstaršie auto – „HUPMOBILE“ 

– 101-ročné auto a iné veterány opäť v MLYNOCH 

a opäť iba pre vás!

27.3.2010 o 17.00 h.
„MLYNY PARÁDA“
Žrebovanie spotrebiteľskej súťaže.

 Súťažili ste s nami? Ak áno tak máte šancu 

vyhrať naozaj „PARÁDNE CENY“.
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FASHION SHOW
V MLYNOCH
16. 1. 2010
Na ďalšie inšpiratívne módne
prehliadky renomovaných
značiek Vás pozývame 
13. 3. 2010 a 10. 4. 2010

 

Foto: Dezider Meszáros
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Nebojte sa farieb! Dosť bolo čiernej, 

hnedej a tmavošedej. Zahoďte me-

lanchóliu spolu so zimnými vecami 

do kúta skrine a zadovážte si niečo 

v jasnej farbe, po ktorej dávno túžite. 

Nemusí to byť práve terapia šokom, ak 

sa vám zdá zmena odvážna, kúpte si naj-

skôr jeden kúsok a začleňte ho pomaly 

do svojho šatníka. Ak ste konzervatívna, 

prípadne bojazlivá, určite si najprv 

nejakú neutrálnu základnú farbu, 

hodiacu sa k blížiacej sa jari / smotano-

vá, svetlosivá, béžová / a rozjasnite ju 

jedným farebným kúskom. Postupne 

pridávajte, zvykajte si a kombinujte. 

Posuňte svoje vlastné hranice odvahy 

vo vnímaní samej seba a budete príjem-

ne prekvapená!

Nebojte sa vzorov! Počas zimy si zrejme 

málokto doprial a dovolil experimen-

tovať so vzormi, ale teraz prichádza ten 

správny čas. Kombinácie škótskeho 

kára, čiernej kože a reťazí, alebo čier-

no-bielych bodiek a perál, či pásikov 

všetkých farieb a šírok. Pre tie najod-

vážnejšie sú tu kombinácie rôznych 

vzorov, pozor však na farebnosť, tá už 

by v tomto prípade mala byť umiernená 

a premyslená. Ak sa bojíte sama vybrať 

na túto dobrodružno-nákupnú cestu, 

zvoľte si ako sprievodcu dobrý lifestylo-

vý časopis alebo zdatnejšiu kamarátku. 

Hlavne si to užite!

Nebojte sa kvalitných materiálov! 

Ak opomeniem ich vyššiu vstupnú 

investíciu, ich životnosť je dlhšia a naj-

mä komfortný pocit počas nosenia je 

na nezaplatenie. Doprajte si pohodlie 

a luxus v bavlne, ľane, hodvábe alebo 

v kašmíre. Ste už veľká a mala by ste si 

vážiť samu seba, tak prestaňte podpo-

rovať ropné spoločnosti a zabudnite 

na polyester...

Nebojte sa vysokých podpätkov! Vedia 

urobiť zázraky s vašou chôdzou i po-

stavou. Pri dnešnom neobmedzenom 

Po odložení zimného kabá-

ta, odhodení teplých čižiem 

a stratení pletenej čapice 

prichádza chvíľa, ktorej sa 

hovorí ,,rozpačitá,,. Vianočné 

sviatky čo-to porobili s vašou 

postavou, chladné dni s vašou 

pleťou a spomínaná čiapka 

dorazila vaše vlasy. Dámske 

módne časopisy na vás útočia 

zo všetkých strán a nemilo-

srdne po vás chcú, aby ste 

sa cítili sviežo a šik. Nabádajú 

vás k novému šatníku, ktorý 

podčiarkne vašu osobnosť 

a s ktorým si môžete dôstojne 

užiť prvé jarné lúče. Ale ako sa 

k nemu, do čerta, prepraco-

vať? Pre bezradné máme pár 

tipov:

M Ó D A



výbere nádherných topánok, členko-

vých čižmičiek a sandálikov je hriech 

kupovať si čosi nízke a bezpohlavné, 

hoci aj pohodlné. Topánky vyberajte 

dôsledne, aby bolo pre vás potešením 

na vyšších podpätkoch zvesela kráčať. 

Pamätajte, že až od 4 cm vyššie začína 

to správne pohupovanie bokmi...

Nebojte sa veľkých a farebných kabe-

liek! Sú praktické, nápadité a všetko 

sa do nich zmestí. Aj skladací dáždnik, 

pracovný diár, nabíjačka na telefón, 

kozmetická taška, doklady, dokonca aj 

peňaženka / červená, len taká je totiž 

zárukou finančnej prosperity /. Stačí 

jedna krásna kabelka za sezónu, ale 

v koži!

Nebojte sa pestrofarebných šatiek! Učte 

sa od Parížaniek. Kvalitná hodvábna 

šatka okolo krku, pása alebo na hlave, 

prípadne uviazaná na desiatky rôznych 

spôsobov, dodá vášmu oblečeniu ten 

správny šmrnc. Letia farebné kvetinové 

vzory, zvieracie motívy, geometrické 

obrazce alebo aj šatky s dezénom pís-

ma. Fantázii sa medze nekladú!

Nebojte sa novej dekoratívnej kozme-

tiky! Ak už roky rokúce nosíte ten istý 

make-up a používate tú istú dekora-

tívnu kozmetiku vo vedomí, že vám 

pristane, vedzte, že to už dlhšiu dobu 

nemusí byť pravda. Menia sa trendy, 

farebnosť, ale najmä vy! Je teda naj-

vyšší čas opýtať sa na názor odborníka 

a nechať si poradiť od ľudí skúsenej-

ších. Určite budete milo prekvapená, 

čo všetko sa dá na vašom vzhľade ešte 

vylepšiť. Opustiť svoju obľúbenú fareb-

nicu z čias mladosti niekedy znamená 

vyzerať omnoho mladšie.

Nebojte sa veľkých slnečných okulia-

rov! Okrem toho, že chránia váš zrak, 

dodajú vám ten správny nádych mladíc-

keho elánu, trochu zvodnej tajuplnosti, 

prípadne záhadnej ženskej zmyselnosti. 

Aby sme od nich zase nežiadali priveľa, 

stačí ak zakryjú vaše kruhy pod očami. 

Ak naozaj, ale naozaj nebol čas na ma-

ke-up ani na kaderníčku, slnečné oku-

liare a hodvábna šatka na hlave dokážu 

zázraky!

Ak ste si všetky naše drobné rady vzali 

k srdcu, nič vás nezaskočí. Ste priprave-

ná! Keď sa potom jar opýta, čo ste robili 

v zime, ani sa jej nenamáhajte odpove-

dať. Buď je úplne slepá...
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Sivé sako 
MARKS & SPENCER 
€ 65.00

Náhrdelník 
MARKS & SPENCER 
€ 14.90

Sivá sukňa
MARKS & SPENCER € 35.90

Saténové lodičky
DEICHMANN € 22.90

Čierne kotníkové topánky
DEICHMANN € 44.90

Čierne lodičky
DEICHMANN € 29.90

Velúrové 
kotníkové čižmičky
DEICHMANN € 39.90
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Set 2 ks podprsenka
bavlna
MARKS & SPENCER 
€ 19.90/2 ks

Set 2 ks nohavičky
bavlna

MARKS & SPENCER € 8.90/2 ks

Koženková kabelka
DEICHMANN € 16.95

Pepitové textilné lodičky
DEICHMANN € 22.90

né lodičkyxtilnné lodičkyxtiln

Cyklaménové 
bavlnené 

tričko
MARKS & SPENCER 

€ 13.90
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Bielo-modrá
bavlnená košeľa 
MARKS&SPENCER 
€ 27.90

Bielo-modré
bavlnené tričko 

MARKS&SPENCER 
€ 52.00

Biele sako
MARKS&SPENCER 
€ 59.00

Textilná taška 
s fotopotlačou
DEICHMANN € 16.90
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Bavlnený Pulóver
MARKS&SPENCER 

€ 23.90

Modré viskózové tielko
MARKS&SPENCER 
€ 7.90

Bielo-modrá podprsenka
MARKS&SPENCER 
€ 19.90 

Bielo-modré nohavičky
MARKS&SPENCER 
€ 7.90 

Biela ľanová sukňa
MARKS&SPENCER 
€ 52.00 

Modré nohavice
MARKS&SPENCER 
€ 52.00 

Modré velúrové 
kotníkové čižmičky
DEICHMANN
€ 39.90 

Bielo-modrá podprsenka
MARKS&SPENCER 
€ 15.90
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Vo svete F1, mimochodom 

mojom obľúbenom, sa cez 

zimu udialo toľko noviniek, 

že mi nedá niečo o nich 

nenapísať.

Azda najväčšou a najmedializovanejšou, 

je návrat ikony - Michaela Schumachera 

z jazdeckého dôchodku na trate, 

a za bombastickú možno označiť 

správu, že nebude obliekať červený 

maranelský dres, ale strieborný stutt-

gardský. Dohodol sa totiž s doterajším 

zamestnávateľom na uvoľnení z pozície 

poradcu tímu, v ktorom mimocho-

dom strávil celkovo 13 rokov, a získal 

5 majstrovských titulov. Ako jazdec tu 

pôsobil 10 rokov /1996-1999 so spolu-

jazdcom Eddiem Irvinom, 2000-2005 

Rubensom Barrichellom a v r. 2006 

Felipem Massom/ a následné 3 roky 

ako poradca. Podľa jeho vyjadrení sa 

jeho priateľský vzťah so šéfom Ferrari 

Lucom di Montezemolom, ani ostatný-

mi členmi tímu mimo trate nezmení. 

Súčasne sa dohodol so svojím ďalším 

priateľom Rossom Brawnom, ktorý stál 

ako šéf tímu pri jeho všetkých majstrov-

ských tituloch – dvoch v Benettone 

a piatich vo Ferrari, na novom angaž-

mán v tíme Mercedes GP. Ross Brawn 

medzičasom zažil veľké zmeny – stal 

sa majiteľom tímu, ktorý ako jediný 

v histórii kolotoča formuly 1 štartoval 

ako nováčik, hneď získal titul v pohári 

konštruktérov aj v pohári jazdcov, a vzá-

pätí zanikol. Tým tímom bol Brawn 

GP, a vznikol v podstate ako nástupca 

Honda Racing F1 teamu, po odchode 

značky Honda z kolotoča pre krízu. 

Jeho cena bola na konci sezóny 2008 

presne 1 /slovom jeden/ americký 

dolár a jeho existencia viac ako neistá. 

Na konci sezóny 2009 automobilka 

Mercedes Benz zaplatila za 75,1% 

podiel 123 miliónov euro, Brawn zostal 

šéfom. Klobúk dole.

Veľkou zmenou v pravidlách je zruše-

nie možnosti dotankovávania paliva 

počas pretekov, čo sa výrazne odrazí 

na taktike v pretekoch, diametrálne sa 

tým mení kvalifikácia, a v neposlednom 

rade sa musí zmeniť aj konštrukcia mo-

nopostov. Ich palivové nádrže, totiž mu-

sia pojať viac ako dvojnásobný objem 

paliva, čo sa samozrejme prejaví na zvý-

šení hmotnosti a hlavne jej rozložení, 

ďalej aerodynamike, mechanickom 
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prítlaku, opotrebovávaní pneumatík 

a množstve ďalších nuáns, ktoré môžu 

rozhodnúť o úspechu či prepade v celej 

sezóne. Predpoklad je, že úspech bude 

sláviť nízka spotreba paliva. 

Vzhľadom na odstránenie limitu otáčok 

motora, ktorý bol v roku 2009 stanove-

ný na 18000/min., sa dá predpokladať 

zvýšenie výkonu motorov, ale je otázne, 

či to budú tímy využívať, pretože je 

naopak zavedený limit počtu motorov 

na 8 na celú sezónu. Teda druhým 

predpokladom úspechu bude určite 

spoľahlivosť.

Limit minimálnej hmotnosti monopos-

tu bol zvýšený zo 605 na 620 kg. Predné 

krídlo musí byť upravené z dôvodu 

bezpečnosti pri kolízii s pneumatikou 

súpera.

Ďalšou zmenou je prepracovanie 

pravidiel použitia systému rekuperácie 

kinetickej energie KERS. Môže vyu-

žívať batérie, alebo zotrvačník. Tento 

projekt možno označiť za kontroverzný 

pokus FIA, lebo systém v praxi pou-

žívali len štyri tímy, a jeho očakávaný 

prínos pre zvýšenie počtu predbieha-

cích manévrov a tým aj zaujímavosti 

veľkých cien sa dostavili dosť nejed-

noznačne. Zariadenie bolo pomerne 

ťažké a ovplyvňovalo negatívne najmä 

správanie auta v zákrutách. Jeho vývoj 

bol náročný a nákladný, preto sa ho 

menšie stajne vzdali, čo im paradoxne 

dalo šancu na prekvapujúco dobré 

výsledky. A prekvapení nebolo málo. 

Pre túto sezónu sú pravidlá kompliko-

vané a súvisia s veľmi diskutovaným 

rozpočtovým stropom. Ten bol napo-

kon stanovený na 45 miliónov libier 

a tímy, ktoré ho dodržia dostanú väčšiu 

technickú slobodu. Napríklad použitie 

KERS-u dvojnásobne / buď navýšenie 

výkonu o 60 konských síl na 12 sekúnd 

počas jedného kola, alebo 12O koní 

na dobu 6 sekúnd/, ďalej použitie 

KERS-u na prednej náprave – teda 

využitie brzdnej energie predných bŕzd 

a následné využitie na pohon prednej 

nápravy. KERS však nikto nesmie pou-

žiť pri rýchlosti nad 300 km/h.

Navyše tímy dodržiavajúce rozpočtový 

strop budú môcť použiť pohyblivú 

aerodynamiku - nastavenie predného 

i zadného krídla ľubovoľne bez obme-

dzenia, budú môcť bez obmedzenia 

použiť aerodynamický tunel a to aj pre 

monopost skutočnej veľkosti, nielen 

pre model polovičnej veľkosti a budú 

môcť testovať počas sezóny. 

Dlhodobé úvahy o zmene odmeňo-

vania z bodového systému na medai-

lový Berniemu Ecclestoneovi zrejme 

neprejde, ale myšlienka zväčšiť roz-

diely medzi víťazom, druhým a tretím 

v cieli sa vedeniu športu a i vedeniu 

FIA zrejme zapáčila. Dôvod je docieliť 

väčšie snaženie sa pilotov o víťazstvo 

a neuspokojenie sa napríklad s treťou 

priečkou pasívnym vozením sa za súpe-

rom, ak ten je na dosah. 

Veľkou 
zmenou 
v pravidlách 
je zrušenie 
možnosti 
dotanková-
vania paliva 
počas 
pretekov
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veľkých cien by totiž malo stáť ove-

ľa viac monopostov, a to i napriek 

odchodu ďalších tovární z kolotoča 

s odôvodnením globálnou krízou - 

Toyota a BMW. Miesto 10 tímov by sme 

mali vídať 13. Nikdy neabsentujúce 

Ferrari s jazdeckou dvojicou Massa 

a Alonso, Mercedes GP /Schumacher, 

Rosberg/, Mc Laren /Button, Hamilton 

a motory Mercedes/, Renault /Kubica, 

a veľkou novinkou je angažovanie 

prvého jazdca ruskej národnosti Vitalija 

Petrova a čecha Jana Charouza ako 

testovacieho pilota/, Red Bull /bez 

zmeny Vettel, Webber, pravdepodob-

ne zostávajú aj s motormi Renault/, 

Toro Rosso /Buemi, Algersuari, moto-

ry Ferrari/, Force India /Sutil, Liuzzi, 

motory Mercedes/, z BMW Sauber 

bude asi Sauber /oficiálna zmena názvu 

ešte nebola oznámená, s pilotmi de 

la Rosa, Kobajaši, čerstvou novinkou 

je, že stajňa bude používať motory 

Ferrari/, Williams /vymenil motory 

Toyota za Cosworth, jazdci budú 

Barrichello, Hulkenberg/, a nové stajne 

Lotus /Trulli, Kovalainen/, Campos /

zatiaľ oznámili len jedno meno, ale 

ozaj zvučné – Senna, ide o synovca 

Táto otázka ešte nie je vyriešená 

a do úvahy stále prichádzajú dve mož-

nosti. Doteraz platný bodový systém 

prideľoval od 1. miesta body 10-8-6-5-4-

3-2-1, a navrhnuté: 25-20-15-10-8-6-5-3-2-

1 /modifikovaná obdoba bodovania ako 

v motoGP/, a najpravdepodobnejšie 

25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Podľa môjho 

názoru, aj keby táto zmena splnila 

očakávaný zámer, nesie so sebou 

jednu veľkú nevýhodu. Z historického 

hľadiska bude po čase veľmi obtiažne 

určiť úspešnosť jednotlivých pilotov. 

Napríklad Niki Lauda je v tabuľke podľa 

získaných bodov na 11. mieste so 420,5 

b, získal pritom 25 víťazstiev a 3 tituly 

majstra sveta. Ak by niekto pri navrho-

vanom bodovaní bol podobne úspešný 

v počte víťazstiev a ani by nemusel byť 

majstrom, mal by minimálne 8OO b, 

a dostal by sa aj pred Sennu či Prosta 

na 2. priečku. Ale to len na zamyslenie. 

Bodovať teda zrejme budú desiati jazdci 

miesto ôsmich, čo súvisí aj s ďalším 

balíkom zmien.

Ide o zmeny účastnícke. A tie sú takisto 

vskutku zásadné až prevratné. Ako 

na poli jazdcov, tak tímov. Na štarte 

Bodovať 
teda zrejme 
budú desiati 
jazdci 
miesto 
ôsmich, 
čo súvisí 
aj s ďalším 
balíkom 
zmien.
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legendárneho Ayrtona/, Virgin /Glock, 

di Grassi/ a USF1 /zatiaľ neoznámili 

žiadneho jazdca/. Všetky nové stajne 

budú tiež využívať motory Cosworth.

Neviem, či sa mi podarilo spomenúť 

si na všetky chystané novinky nadchá-

dzajúcej sezóny, ale už sa veľmi teším 

na prvú veľkú cenu. Bude to 14. marca 

v Bahraine, mimochodom na modifiko-

vanom, predĺženom okruhu. Teda ako 

vidno, zmeny nemajú konca. Neviem sa 

dočkať mnohými odborníkmi pred-

povedaných „generačných súbojov“, 

toho, ako sa komu podarí pripraviť 

monopost, využiť ponúkané možnosti 

a vysporiadať sa s výzvami nových pra-

vidiel. Myslím si, že všetky spomínané 

novinky, nám môžu pripraviť zaujíma-

vejšie a dramatickejšie zážitky z prete-

kov kráľovnej motoristického športu.

Text: MUDr. Peter Mareš

Ponuka platí do 31. 12. 2010. Službu T-Mobile mobilný internet 0 EUR je možné využívať iba na samostatnej dátovej SIM karte a iba v sieťach 2G a 3G. Služba je poskytovaná len do výšky predplateného kreditu. Tarifikačný interval je 100 kB 
pre všetky APN a všetky služby a účtuje sa ako suma prijatých a odoslaných dát. Platnosť dátovej SIM karty je 12 mesiacov odo dňa posledného dobitia kreditu alebo prvého prihlásenia do siete spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., 
podľa toho, čo nastane neskôr. Platnosť kreditu je 90 dní až 365 dní v závislosti od výšky dobíjaného kreditu. Využívanie dátových služieb v roamingu je spoplatňované rovnako ako pri mesačných programoch služieb T-Mobile mobilný internet 
podľa aktuálneho Cenníka programov a služieb. Kompletné informácie o podmienkach služby a cenách nájdete na www.t-mobile.sk, linke Služby zákazníkom 12345 a v každom T-Centre.

Mobilný internet bez záväzkov!
Aj ty už môžeš chodiť s jediným internetom bez záväzkov. Len v T-Mobile ho máš bez faktúr 
a platíš len za to, čo využiješ. Navyše, dobíjaš sa, ako chceš. 
Tak sa poponáhľaj do T-Centra v OC Mlyny!

Konečne!
www.bezzavazkov.sk

0 €
mesačne
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Čo sa týka osobnosti, červená farba 

pozitívne oslovuje ľudí silných, plných 

života, energických a sebavedomých, 

impulzívnych, ba dokonca až agresív-

nych. Z psychologického hľadiska sa 

spája s predstavami ohňa, krvi, ne-

bezpečenstva a hluku. Červená farba 

ovplyvňuje človeka aj po fyziologickej 

stránke, zvyšuje pulz, krvný tlak a rých-

losť dýchania. Empiricky bolo zistené, 

že povzbudzuje chuť do jedla, sexuálny 

apetít, zvyšuje hlasitosť reči a podnecu-

je k agresívnemu správaniu.

Oranžová farba je zmesou červenej, 

ktorej cieľavedomá energia sa pridáva-

ním žltej mení na bezcieľne hektické 

rozčúlenie. Táto farba sa veľmi silno 

spája s predstavou slnka, s bohatou 

úrodou, ba s bohatstvom všeobecne, 

vzbudzuje pocit radosti a slávnostného 

vzrušeného očakávania. Vyberajú si ju 

osobnosti, ktoré zaujímajú ľudia i svet 

okolo. 

Ružová vzniká pridaním bielej farby 

do červenej. Biela farba je v tomto prí-

pade oslobodzujúca. Červená sa upína 

k určitému cieľu, kam smeruje svoju 

energiu, biela ju oslobodzuje a posky-

tuje jej väčší priestor. V ružovej farbe 

je zahrnutá voľnosť a zároveň energia 

– nežná aktivita. Táto farba prezrádza 

sentimentalitu, jemnosť osobnosti, 

ktorá túto farbu preferuje. Romantické 

city sú pre ňu priam charakteristické. 

Málo zmyslu pre praktickosť života so 

sklonmi k skrášľovaniu podľa vlastných 

predstáv jej často spôsobuje sklamania 

a problémy.

Modrá je farba pokoja. Je symbolom po-

kojnej vody, reprezentuje flegmatický 

temperament, ženskosť, nehu, vernosť, 

dôveru, lásku a oddanosť. Z hľadiska 

vzťahu k chuti reprezentuje sladkosť. 

Modrá predstavuje tradíciu, repre-

zentuje stálosť, ktorá pretrvá veky, je 

symbolom matriarchátu. Tmavomodrá 

farba pôsobí vážne až smutne, je 

Svet okolo nás je farebný 

a pestrý. Prostredníctvom 

farieb vnímame a obdivujeme 

oblohu, kvety, zvieratá, mestá 

i sami seba. Reč farieb je sú-

časťou základnej a veľmi roz-

siahlej symboliky. Farebným 

oblečením vysielame okolo 

seba vedome či podvedome 

signál o sebe, svojich po-

stojoch, vnútornej dynamike 

i momentálnej nálade. Čo teda 

ktorá farba hovorí?

Červená farba je farbou vzrušenia, 

ktoré môže byť vyjadrené v pozitívnom 

význame /ako láska / alebo negatívnom 

/ ako zloba /. V starej Číne bola táto 

farba spojená so svadobnými obradmi. 
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to farba diaľok, hlbín a rozjímania. 

Predstavuje opatrnosť, rozvážnosť, 

nečinnosť až ľahostajnosť. Vnútorný 

svet a život milovníkov tejto farby je 

komplikovaný, túžia mať všetkého veľa, 

len nerobia nič pre to, aby to dosiahli. 

Svetlomodrá farba patrí k všeobecne 

najobľúbenejším farbám. Je príjemná, 

vyvoláva predstavu vzduchu a oblohy, 

ticha a túžby.

Mužská červená a ženská modrá farba 

vytvoria zmiešaním fialovú farbu. V jed-

nej rovine z toho vyplýva, že je to farba 

pohlavnej nevyhranenosti, z iného 

pohľadu vyjadruje nejasné vzrušenie, 

skryté tajomstvo, ktoré vyvoláva znepo-

kojenie. Osobnosť človeka, obľubujú-

ceho fialovú, je originálna, samostatná 

s nezávislými názormi a umeleckými 

sklonmi. Na svoje okolie i na seba kla-

die niekedy prehnane vysoké nároky.

Zelená farba je zložená z modrej a žltej 

farby. Modrá a žltá sú protikladné sily, 

ktoré sa v zelenej vzájomne rušia. 

Pokiaľ ide o tzv. absolútnu zeleň, 

v ktorej je modrá a žltá zložka v rovno-

váhe, potom je táto farba vyjadrením 

úplného statického stavu bez emócií 

i bez želaní. Preferencie tónu zelenej 

farby môžu o človeku prezradiť niečo 

o postojoch, ktoré má k sebe samému. 

Tvrdú modrozelenú preferujú ľudia, 

ktorí majú sami na seba vysoké nároky, 

čistú zelenú uprednostňujú konzerva-

tívni ľudia a svetlozelenú preferujú tí, 

ktorí upriamujú svoj záujem navonok, 

nie však k sebe.

Žltá je základná farba, ktorá symbolizu-

je základnú ľudskú potrebu rozvíjať sa. 

Je v nej nádej, túžba po radosti a rozko-

ši. Táto farba povzbudzuje, oslobodzu-

je, pôsobí veselo a otvorene, znamená 

oslobodzujúce uvoľnenie napätia. 

Záľuba v žltej farbe značí tiež duchovnú 

čulosť, vnútornú bdelosť a ochotu stále 

sa niečomu učiť.

Hnedá farba signalizuje triezvosť, 

zdržanlivosť, je mlčanlivá, solídna, 

realistická a vážna. Často ju spájame 

s predstavou istoty a s ňou ruku v ruke 

aj s poriadkom a pohodlím. Vybaví sa 

nám vďaka nej obvykle domov a tradí-

cie nielen s ním spojené.

Šedá farba je neutrálna. Platí to hlavne 

o stredne šedej, ktorá nie je ani svetlá 

ani tmavá. Nie je v nej ani vzrušenie, 

ani uvoľnenie, nesmeruje ani von, 

ani dovnútra. Psychologicky šedá nie 

je priestorom, ani hranicou medzi 

priestormi. Je symbolom všednosti 

a obyčajnosti. Pokiaľ šedá vzbudzuje 

nejaké emócie, tak je to skôr smútok, 

nuda, pokora a chudoba.

Biela dokáže utíšiť bolesť. Je farbou 

čistoty, poriadku a neutrality. Vnucuje 

nevinnosť, láskavosť, čisté city. Zo 

všetkých farieb má najväčšiu schop-

nosť odrážať svetlo, preto jej použitie 

na väčšej ploche môže mať negatívny 

vplyv na zrak. Medzi ostatnými farbami 

zohráva neutralizujúcu úlohu. Ak ju po-

užijeme ako pozadie, všetky veci, ktoré 

sa pred ňou nachádzajú, budú vyzdvih-

nuté a zdôraznené.

Čierna je opakom bielej, je to koncový 

bod tmavosti. Demonštruje konečné 

rozhodnutie. Predstavuje agresívny 

vzdor, zamietnutie pestrého života. 

Symbolizuje ničotu, absolútne odrie-

kanie, je výrazom pre bojovné ,,nie,, 

a v tomto zmysle je v našej kultúre vní-

maná aj ako farba smrti, tmy a smútku. 

Obľuba čiernej u mladej generácie nie 

je len módnou záležitosťou, ale aj de-

monštráciou vzdoru a ochoty reagovať 

krajnými prostriedkami. Ak čiernu far-

bu použijeme ako pozadie chromatic-

kých farieb, zosilníme ich účinok, farby 

budú jasnejšie, svietivejšie a svetlejšie. 

Aktívne farby na čiernom pozadí sú 

teplejšie, žiarivejšie, ba až agresívne.

F A R B Y  Ž I V O T A
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NEW YORKER
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Čierny opasok
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Béžová koženková bunda
NEW YORKER
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Bavlnené tričko 
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Béžovo-čiena podprsenka
NEW YORKER € 12.95

Tmavé džínsy
NEW YORKER
€ 19.95

Bavlnené tričko 
s potlačou 
a kamienkami
NEW YORKER € 12.95

Modrá koženková 
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NEW YORKER € 29.95
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Bavlnené tričko 
s fotopotlačou

a kamienkami
NEW YORKER

€ 12.95
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16. 1. 2010 moderovala Kveta 

Horváthová v Galérii MLYNY 

Módnu show. Prinášame vám 

krátky rozhovor s touto šar-

mantnou moderátorkou. 

1. Si jedna z najobľúbenejších 

slovenských moderátoriek. Ako si 

sa k tejto profesii dostala?

Už ako žiačka na ZŠ som chodievala 

na recitačné súťaže. Keď som mala

8 rokov, na odporúčanie mojej tried-

nej učiteľky, ktorá videla inzerát 

v novinách, som úspešne absolvo-

vala konkurz do Detskej rozhlasovej 

dramatickej družiny, kde som dlhé 

roky nahrávala nedeľné rozprávky, hry 

pre mládež a spolupracovala s takými 

hereckými osobnosťami ako napr. 

pán Ladislav Chudík, Karol Machata, 

pani Emília Vášaryová alebo Božidara 

Turzonovová,...V 16.tich som začala mo-

derovať v STV reláciu Crn-crn a neskôr 

som dostala ponuku pracovať v televízii 

Markíza. 

2. Na chvíľu si sa z televíznej obra-

zovky divákom vytratila. Prečo táto 

pauza?

Dva roky som bola na materskej dovo-

lenke s našim slniečkom Paulínkou.

3. Čo prinieslo materstvo do tvoj-

ho života?

Pokoj, veľa lásky a radosti z každého 

dňa, ktorý môžem prežiť v blízkosti ma-

lého človiečika, ktorý rastie ako z vody 

a robí neustále pokroky.

4. S manželom Júliusom ste spolu 

už 11 rokov. Zmenil sa váš vzťah 

po narodení Paulínky?

Mám pocit, že sa ešte viac upevnil. 

Snažíme sa tráviť spolu čo najviac času. 

Nie je pre nás oboch nič dôležitejšie 

ako rodina.

5. Diváci už netrpezlivo očakávali 

tvoj návrat na obrazovku. S akým 
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projektom a do akej televízie sa 

vraciaš?

Dostala som ponuku, ktorej som ne-

odolala z viacerých dôvodov. Vraciam 

sa do televízie a projektu, ktorý som 

opúšťala ako tehotná ,je to relácia 

zameraná najmä na ženy, sleduje ju veľa 

mamičiek na materskej a ja budem mať 

aj naďalej dostatok času pre svoju dcér-

ku a rodinu. Témy, hostí aj scenáre si 

pripravujú samotné moderátorky. Som 

jednou zo šesťčlennej moderátorskej 

posádky Dámskeho magazínu.

6. Budeme Ťa mať možnosť vidieť 

po boku inej kolegyne – moderá-

torky. Ako sa Ti s ňou spolupracuje, 

nevládne v tejto profesii vzájomná 

nevraživosť?

Mojou parťáčkou v spomínanej relácii je 

Evka Pribylincová. Premiérový týždeň už 

máme za sebou a musím povedať, že už 

sa teším na ďalšie týždne. Som milo pre-

kvapená, že som v tomto biznise stretla 

tak čestného, úprimného, pozitívne nala-

deného a dobroprajného človeka.

7. Si veľmi dobre vyzerajúca 

a vždy upravená žena. Aký je Tvoj 

vzťah k móde a kde nakupuješ?

Ďakujem za kompliment! Je však 

pravda, že svoj šatník neprispôsobujem 

diktátu pani módy. našla by si v ňom 

napríklad aj staršie kúsky, ktoré veľmi 

rada nosím. Na nákupy musím mať 

predovšetkým čas a chuť, čo nebýva 

až tak často. Potom najradšej zájdem 

do niektorého z nákupných centier, 

kde mám všetko pod jednou stre-

chou a stihnem si vybaviť prípadne 

aj pracovné stretnutia alebo kávičku 

s kamarátkami.

8. Využívaš pri výbere oblečenia 

a stylingu poradenstvo odborníka?

Ak si vyberám oblečenie do práce, či už 

na obraz, alebo nejaké podujatie mimo 

kamier, rada si nechám poradiť.

9. Kde nakupuješ oblečenie pre 

Paulínku a prečo?

Asi všade, kde majú oblečenie pre deti 

a niečo sa mi páči:-) Veľakrát sa mi 

stane, že idem zháňať veci na seba a na-

koniec si nič nekúpim, lebo ma zlákajú 

výklady s detskými vecičkami.

10. Čo by si popriala obchodnej 

galérii MLYNY a najmä jej návštev-

níkom a čitateľom nášho časopisu?

Obchodnej galérii MLYNY želám veľa 

spokojných zákazníkov, ktorí sa budú 

tešiť na každú návštevu tohto nákup-

ného centra a čitateľom zaujímavé 

inšpirácie na stránkach Vášho časopisu. 

A všetkým veľa zdravia, šťastia, lásky 

a peňazí:-), aby bolo v MLYNOCH čo 

míňať:-)

R O Z H O V O R

Teším sa 
z každého 
dňa, ktorý 

môžem 
prežiť 

v blízkosti 
môjho 

malého 
človiečika

S Kvetkou Horvátovou 

sa zhovárala Andrea Marešová



Dánska značka GOSH prichádza na trh s jedinečným 

radom pleťových prípravkov GOSH Professional Skin Care, 

ktorý spĺňa potreby jednotlivých typov pleti, poskytuje jej 

hydratáciu, výživu, energiu, zabezpečuje zdravie a krásu vo 

všetkých základných krokoch, či už sa jedná o čistenie, 

denné alebo nočné ošetrenie.

GOSH Professional Skin Care pozostáva z 15 

prípravkov, takže poskytuje možnosť širšieho výberu 

vhodnej starostlivosti pre ženy rôznych typov a 

potrieb pleti. Prípravky boli vyvinuté tímom expertov 

pre zákazníčky, ktoré oceňujú vysokú kvalitu a viditeľné 

výsledky. Opierajú sa o najnovšie technológie a vzácne, 

starostlivo zvolené zložky. S výnimkou prípravkov na 

čistenie pleti neobsahujú žiadne parabény a všetky 

denné krémy zahŕňajú ochranný faktor SPF 10.

Efektívnosť potvrdená rozsiahlymi 

laboratórnymi aj zákazníckymi testami

Pri vývoji svojich prípravkov GOSH spolupracoval

s vedcami, ktorí účinné zložky využívané v jednotlivých krémoch 

vystavili náročným testom jednak v laboratóriách, a tiež medzi 

dobrovoľníkmi. Vďaka týmto testom mohla značka 

zakomponovať do nových prípravkov moderné 

technológie a zložky, ktorých efektivita a znášanlivosť 

s pleťou je vedecky overená. 

Novú líniu prípravkov nájdete 

vo vašej obľúbenej parfumérii.

GOSH PROFESSIONAL SKIN CARE

INOVAČNÁ LÍNIA STAROSTLIVOSTI O PLEŤ



TALASSO-SCRUB
Revitalizačný thalasso peeling s esenciálnymi olejmi

Revitalizujúce morské soli a esenciálne oleje

 exfoliácia  omladenie  intenzívna hydratácia  osvieženie

TALASSO-SCRUB ANTI-WATER
Inovačný skrášľujúci thalasso peeling s piatimi účinkami

Morské soli, hnedý cukor s korením a esenciálne oleje

 exfoliácia  drenáž  saunový efekt  zoštíhlenie

Najpredávanejší 

produkt

Collistar 

Od jeho uvedenia

sa predalo už viac ako 

milión kusov.

Prvý thalasso peeling
s hrejivým efektom

Collistar spôsobil revolúciu vo svete kozmetickej telovej starostlivosti, keď pred-

stavil prvý profesionálny thalasso peeling Talasso-Scrub. Talasso-Scrub neskôr 

nasledoval skrášľujúci peeling s drenážnym efektom Anti-Water Talasso-Scrub. 

Teraz Collistar uvádza v poradí tretí telový peeling s výťažkom z morských solí a 

hrejivým, zoštíhľujúcim účinkom.

THERMOACTIVE TALASSO-SCRUB
Zoštíhľujúci thalasso peeling s hrejivým účinkom

Tvarujúce peelingové soli s rastlinnými extraktmi a esenciálnymi olejmi

 Účinnosť rastlinných výťažkov formujúcich postavu

podporená hrejivým efektom

Synergia šiestich rastlinných výťažkov pôsobí na tukové zásoby. Ich účinnosť je pod-

porená hrejivým efektom, ktorý stimuluje mikrocirkuláciu pokožky, pomáha vstrebávaniu 

aktívnych zložiek a posilňuje ich funkčnosť.

 Peelingový účinok morských solí

Exkluzívna zmes viac ako 90 typov morských solí odstraňuje z pokožky odumreté bunky 

a nečistoty, zanecháva ju hladšiu a čistejšiu.

 Revitalizujúca sila esenciálnych olejov

Esenciálne oleje z levandule a rozmarínu revitalizujú pokožku, zároveň pôsobia na 

zmysly, osviežujú myseľ a poskytujú celému organizmu energiu a pohodlie.

 Aplikácia

Vmasírujte do vlhkej pokožky tela pred sprchou alebo kúpeľom.
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... kráľovstvo vôní a krásy ...

NOVINKA

’

 LASH 
EXTENSION 

EFFECT
MASKARA

’
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Tip od vizážistky Veroniky Huťkovej:

Dámy každej vekovej kategórie, nezabúdajte na pravidelnú rannú 

očistu pleti pomocou pleťového mlieka GOSH Professional Make 

A Fresh Start Cleansing a pleťového tonika na normálnu a zmiešanú 

pleť GOSH Professional Make A Fresh Start Skin Tonic with Aloe Vera.

Počas spánku sa pleť zregenerovala, na pleti zostali zvyšky nočné-

ho krému a výlučky z mazových žliaz. Prípravky rannej očisty pleť 

vyčistia, prebudia a nanesením denného hydratačného krému GOSH 

Good Morning Cream, ktorý obsahuje ochranný faktor SPF10, zabez-

pečíme celodennú ochranu pred voľnými radikálmi v ovzduší, dodá-

me energiu a zabránime úniku vody z pokožky. Práve v období zimy, 

kedy je pleť vystavovaná veľkému chladu, mrazu, silnému slnečnému 

žiareniu a teplotným rozdielom, ktoré agresívne vysušujú pokožku, 

by sme mali pleti dodať dostatočnú hydratáciu kvalitným pleťovým 

krémom.

Tip od vizážistky Lýdie Mytnikovej:

Líčenie v štýle zimného make-upu spočíva hlavne v ochrane pleti 

a farebnej jednoduchosti. Ešte kým začneme s líčením použijeme 

podkladový krém, ktorý sa rýchlo vstrebe a na pleti zanechá nevidi-

teľný film. Odporúčam vám použiť hydratačný krém GOSH Good 

Day Moisture, po ktorom Vám na pleti zostane príjemný svieži 

pocit. Nezabudnite, že kvalitný make-up pleť chráni a po zafixovaní 

pleťovým púdrom vám vydrží na pleti po celý deň. Dôraz kladieme 

na kvalitnú vodeodolnú maskaru na riasy a oteruodolné očné linky. 

Pery zvýrazníme hydratačným rúžom alebo balzamom, najideálnej-

šie s ochranným faktorom, GOSH Lip Balm.

Tip od vizážistky Lucie Chalupovej:

Po celom dni, keď sme pleť vystavovali veľkým teplotným zmenám 

medzi vonkajším chladov a vnútorným suchým teplom je dôležité 

pleť zbaviť nánosov, ktoré sa zadržiavajú v póroch a môžu spôsobo-

vať vznik nečistôt. Zamerajte sa na správne odlíčenie očného okolia 

krémovým odličovačom GOSH Professional Lift Off The Day Eye 

Make-up Remover Lotion alebo dvojzložkovým očným odličovačom 

ma vodeodolný make-up alebo GOSH Professional 2-phase Eye Make-

up Remover jemnými krúživými pohybmi smerom ku koreňu nosa. 

Na pleť používame odličovacie mlieko a pleťové tonikum na dočis-

tenie zvyškov make-upu. Nočný očistný rituál zavŕšime aplikáciou 

nočného pleťového krému GOSH Good Night Cream, ktorý počas 

noci pleť zregeneruje, posilňuje vyživuje.
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adrenalínovej zábavy Tarzánia, ktoré 

možno využiť v zime aj v lete.

Trojhviezdičkový hotel Ostredok sa vy-

značuje príjemnou rodinnou atmosfé-

rou, ktorá je zárukou oddychu a plno-

hodnotne strávenej dovolenky. Hotel 

je vhodný pre rodiny s deťmi, ale aj 

študentské pobyty či výlety. Poskytuje 

ubytovanie v 26 štandardných 

priestranných izbách, v 4 apartmá-

noch a v 1 dvojspálňovom apartmáne. 

Komfort každej izby zaručuje kúpeľňa, 

WC, farebný televízor, rádio a telefón. 

A to všetko už od 70 Eur za noc!

O stravovanie zákazníkov hotela sa 

starajú kuchári hotelovej reštaurácie 

La Collina, ktorá má v jedálnom lístku 

chutné špeciality talianskej kuchyne, 

ale aj šťavnaté steaky, ktoré po nároč-

nom športovom výkone nasýtia aj toho 

najhladnejšieho zákazníka. Príjemné 

posedenie a relax ponúka aj aprees 

ski bar s každodennými happy hours 

od 16.00 – 18.00 hodiny.

Obdobie zimných lyžovačiek 

je v plnom prúde a tento rok 

všetkým fanúšikom zimných 

športov praje aj počasie. 

Odborníci tvrdia, že pri výbe-

re zimnej lyžovačky sa oplatí 

klásť väčší dôraz na teplo 

v interiéri a interiér ako taký, 

pretože v nepriaznivých von-

kajších podmienkach je po-

hodlie a kvalita služieb zákla-

dom pre oddych a načerpanie 

nových síl.

Región Nízkych Tatier ponúka mno-

ho možností ubytovania, z ktorých 

môže byť niekedy naozaj ťažké vybrať 

správnu možnosť. Ubytovanie v hoteli 

Ostredok je však na zimnú lyžovač-

ku ako stvorené. Hotel sa nachádza 

v jednej z najkrajších oblastí Nízkych 

Tatier, priamo v Jasnej, na úpätí vrchu 

s rovnomenným názvom Ostredok. 

Ponúka naozaj široké možnosti využitia 

zimných športov a zábavy v prostredí 

krásnej prírody a slovo nuda tu nikto 

nepozná. Najbližšia stanica vleku 

Biela Púť je od hotela vzdialená len 

50 metrov od hotela, a preto počas 

dovolenky nemusíte vstávať za tmy, aby 

ste sa včas dostali na zasnežený svah. 

Navyše, vedľa hotela vzniklo stredisko H
O

TE
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Á

Foto: Pavol Harum
fi rma HARUM
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Čerešničkou na ľadovej torte a rajom 

pre každú vymrznutú dušu bude 

hotelové wellness s 3 saunami, jacuzzi 

a vonkajším ochladzovacím bazénom – 

otvoríme už v marci 2010!

Nečakajte, kým sa sneh roztopí. 

Rezervujte si pobyt v Hoteli Ostredok 

ešte dnes a online a získajte 10 % zľavu 

na ubytovanie! 

Hotel Ostredok vychádza v ústrety 

všetkým zákazníkom, súčasným aj 

budúcim, a preto už teraz pripravuje 

niekoľko pobytov do spotrebiteľských 

súťaží Galérie MLYNY.

Foto: Pavol Harum
fi rma HARUM

Foto: Pavol Harum
fi rma HARUM

Foto: Pavol Harum
fi rma HARUM



Horské bicykle 

bývajú označené aj ako MTB z anglického mountaing bike. Ako už 

názov napovedá, tak horské bicykle sú určené prevažne do horských 

terénov. Sú konštruované tak, aby vydržali väčšiu záťaž a zložitejší 

terén. Pre horský bicykel sa rozhodnite ak chcete jazdiť mimo ciest. 

Trekingové bicykle

vypĺňajú medzeru medzi cestnými a horskými bicyklami. Nie sú také 

masívne ako horské bicykle a umožnia vám pohodlnú jazdu tak ako 

po ceste tak aj v menšom teréne. Vyznačujú sa väčšími kolesami (27 

- 28 palcov) a menšou hmotnosťou od horského bicykla. 

Cestné bicykle 

sú určené len na jazdenie po ceste. Vyznačujú sa ľahkou 

konštrukciou a bývajú osadené ľahkými komponentmi. Jazda v teréne 

na cestnom bicykli by pravdepodobne mala za následok poškodenie 

bicykla. Cestné bicykle sú úzko špecializované, čiže ak máte záujem 

o univerzálnejší bicykel tak sa poobzerajte po horských alebo 

trekingových bicykloch. 

Detské bicykle

pri ich výbere je dôležité brať do úvahy schopnosti a vek dieťaťa. 

Neoplatí sa kupovať väčší bicykel, pretože to nemusí byť pre dieťa ani 

bezpečné ani vhodné pri učení sa bicyklovať. Detský bicykel by mal 

byť konštruovaný tak aby zniesol nešetrné zaobchádzanie.

Freestyle bicykle

Samostatnou kapitolou sú freestylové bicykle. Tieto bicykle nie sú 

určené na dlhé jazdy, alebo na cykloturistiku. Freestylové bicykle sú 

určené len pre tých, ktorí sa týmto štýlom zaoberajú. K tomuto účelu 

sú teda konštruované a navrhované.

Krosové bicykle

Pre krosové bicykle platí dobre známe rozdelenie 80 : 20 %. To 

znamená, že krosové bicykle sa najčastejšie využívajú na cestách, 

lesných alebo poľných cestách (z 80 %). Zbytok(teda 20 %) je určený 

do náročnejšieho terénu. Výhodou využitia krosového bicykla oproti 

horskému bicyklu je prispôsobenie konštrukcie rámu pohodlnejšiemu 

posedu. Cyklista na krosovom bicykli je vo viac vzpriamenej polohe.

Bicykle môžeme rozdeliť podľa toho na akú jazdu a v akom teréne sú určené:

Lámete si hlavu nad výberom bicykla a neviete si rady? 

Niet sa čo čudovať. Existuje veľké množstvo rôznych druhov bicyklov, ktoré 

sa od seba líšia určením, ale aj spracovaním a hlavne cenou. Na našej stránke 

sa Vám pokúsime poradiť so správnym výberom bicykla avšak je dôležité si 

dopredu zodpovedať na čo budete bicykel využívať. 

Nový zákon o cestnej premávke zavádza povinnosť pre cyklistov nosiť mimo obce ochrannú prilbu. 

§ 55 odstavec 9 

Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upravenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 

15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci.

§ 55 odstavec 2 

Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené refl exné prvky alebo 

oblečený refl exný bezpečnostný odev.
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Okrem toho je škoda prepásť okamih, 

kedy vám váš mozog sám posiela signál, 

že je teraz ochotný spolupracovať.

5. Funguje i systém priorít. Úlohy, kto-

ré máte splniť v niekoľkých najbližších 

dňoch, si rozdeľte na prioritu A (horí) 

a na prioritu B (môže počkať). Mnoho 

chronických odkladačov odkladá práve 

úlohy s vyššou dôležitosťou.

6. Robte si poznámky. Spíšte si, čo 

a kedy máte spraviť a poznámky roz-

miestnite na všetky viditeľné miesta: 

nielen na monitor, ale aj na dvere, 

chladničku alebo na zrkadlo. Zadajte 

ich do mobilu i kalendára...

7. Vyhoďte zo svojho pracovného 

prostredia všetko, čo vás rozptyľuje. 

Veľká väčšina odkladačov pracuje 

doma, kde podlieha zvodom televízie, 

kuchyne, surfovaniu po internete. 

I kompletné vyupratovanie bytu sa 

často javí ako prijateľnejšia úloha než 

požadovaná práca... Nechajte si na pra-

covnom stole len nevyhnutné predme-

ty. Naučte sa pracovať v tichu, ľudský 

hlas i hudba v rádiu alebo v televízii 

často podprahovo priťahujú pozornosť. 

Sedem krokov proti odkladaniu

1. Pracovnú úlohu si rozdeľte na päť-

desiat až šesťdesiatminútové úseky. 

Potom si dajte na desať až pätnásť 

minút pauzu, ak je to možné, prejdite 

do inej miestnosti. Odmeňte sa – 

pustite si obľúbenú pesničku, prelis-

tujte noviny, uvarte si kávu. Prestávku 

nenaťahujte! Pokračujte, pokiaľ nie 

ste hotoví alebo pokiaľ nepociťujete 

vyčerpanie. Mali by ste zvládnuť tri až 

štyri hodiny sústredenej práce. Dajte si 

hodinu až hodinu a pol voľna, potom 

skúste úlohu dotiahnuť do konca.

2. Neschopnosť začať väčšinou sprevá-

dzajú problémy so sústredením. Keď sa 

vám myšlienky začnú potulovať všade 

možne, nahlas si to zakážte: ,,Prestaň! 

Vráť sa k svojej práci!,,

3. Skúste predlžovať jednotlivé pracov-

né bloky, ale zachovávať stále rovnako 

dlhé prestávky. Naštartovaný mozog 

vám dovolí hlbšie sa ponoriť do úlohy. 

A čím viac vás vtiahne, o to viac vás 

práca bude baviť.

4. Skúste postupovať po nenápadných 

kúskoch. Pokiaľ si počas dňa zrazu 

spomeniete na svoju úlohu a práve 

nemáte na práci nič iné, pusťte sa bez 

otáľania do práce, i keď máte čo i len 

pol hodinu čas. I to je viditeľný pokrok. 
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v kníhkupectvách od 10. 2. 2010
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ČO STOJÍ ZA STRATENÝM 
SYMBOLOM?
NEAUTORIZOVANÝ SPRIEVODCA 
K BESTSELLERU DANA BROWNA.

Kniha je sprievodcom históriou a ideami, ktoré 
sa objavujú v novej fenomenálnej knihe Dana 
Browna The Lost Symbol / Stratený symbol/. 
 Kniha poskytuje čitateľovi dôležitý pohľad na  
rituály a prostredie, v ktorom sa odohráva dej, 
na symboly histórie a vedu stojacu v pozadí knihy. 
Autor sa venuje vplyvu slobodomurárstva 
v Amerike, slobodomurárskej architektúre  
vo Washingtone a mnohým ďalším 
historickým faktom.

Tieto jedinečné knihy môžete kúpiť v kníhkupectvách Panta Rhei. 
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Džínsové legíny 
Jeggins € 24.50

Džínsová minisukňa 
s kovovými aplikáciami € 25.90

Tričko s potlačou 
Smiley € 20.00

Tenký svetrík Boyfriend
€ 19.90

TA
M
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Y
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N

Ružová kabelka 
v tvare srdca € 11.50

Ružové legíny € 11.50

Šatka € 10.30

Top Smiley 2 v 1 € 21.00

Pre mladé dievčatádé dimladé dievčamladé dievladé dievčmladé dievadé dievladé dievčaereePrePre m atááátá
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Tričko 

s potlačou € 14.10

Metalické džínsy € 33.00

Predajňa TAMMY LONDON sa nachádza v Galérii MLYNY na 2. poschodí

Strieborné metalické 
tenisky € 23.00

Čierna Bomber 
bunda € 38.90

Tričko s tigrovou
potlačou € 20.00

Čierna krátka sukňa 
s flitrami € 24.00

Čierne šnurovacie 
topánky € 28.90

Šatka € 11.50

Čierne topánky s mašľou € 23.00

Tričko s potlačou 
a uzlom na boku

€ 21.00

Metalické
šortky 

€ 24.00

Či
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ne
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 1

1
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M Ó D A  M L A D Ý C H
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V hlavných úlohách: nádherné modelky Sára, Sofi a, 
Timea, Laura, Paťka, Natália, Valentínka a Alexandra

KIDS
FASHION
SHOW

6.12.2009 ste ako súčasť Mikulášskeho
podujatia MLYNY, Mikuláš a čert mohli 
v MLYNOCH vidieť KidsFASHIONSHOW.

a skvelé modely značiek
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Majú však mimoriadne dlhé uši a citlivý 

nos, čo im umožňuje včas rozoznať 

nebezpečenstvo. Vďaka dlhým zadným 

nohám a štíhlemu telu sa rýchlo pohy-

bujú, takže svojim prenasledovateľom 

väčšinou utečú. Niektoré typy zajacov 

dosahujú na krátkom úseku rýchlosť až 

80 km/hod. Americký králik sa nieke-

dy pohybuje 6 metrov dlhým skokom 

a prekoná prekážku takmer 2 metre 

vysokú.

Zajac má veľké vypúlené oči, ktoré 

sa skvele prispôsobujú šeru a tme. Sú 

umiestnené na bokoch hlavy, tak-

že vidí veľmi dobre a veľmi ďaleko 

do všetkých strán. Má aj veľmi dobre 

pohyblivý krk. Keď sa blíži nebezpe-

čenstvo, varujú jeden druhého tak, že 

dupú zadnými dlhými nohami do zeme. 

Zajace sú dlhoprsté zvieratá, 

vedia dobre bežať a skákať. 

Rodia živé mláďatá, ktoré sú 

dobre osrstené, nie sú slepé 

a hneď po narodení vedia 

behať. Králičie mláďatá sú 

naopak slepé a holé. Rad 

zajacov zahrňuje vyše sto 

druhov a poddruhov a je roz-

šírený po všetkých svetadie-

loch okrem Strednej a Južnej 

Ameriky a Austrálie.

Zajace sú veľké asi ako medvedík čis-

totný. Telo a hlava merajú podľa druhu 

od 40 do 75 cm. Sú relatívne bezbranné 

a často sa stávajú obeťou iných zvierat. 

Nakreslila: Valentína
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Detskú dvojstranu 

sponzorovala spo-

ločnosť Dráčik:

D

s

lo

Na chodidlách majú dlhé a silné chlpy, 

vďaka ktorým sa mäžu pohybovať 

po tvrdej zemi.

 Pretože väčšina zajacov žije nad 

zemou, farba srsti im väčšinou splýva 

s okolím. Dokonalým príkladom sú 

zajace arktické a zajace menivé, ktoré 

zhadzujú pred zimou hnedú alebo 

sivohnedú srsť a letné sfarbenie sa 

mení na biele, splývajúce so zasne-

ženým okolím. Na jar opäť biela srsť 

vypĺzne a narastie im hnedá.

Zajace môžu žiť aj v trávnatých pus-

tých arktických tundrách, na lúkach 

i v lesoch. Sú bylinožravce, ich hlavným 

zdrojom potravy je tráva a byliny.



Viac informácií o Dormeo výrobkoch získate na tel. čísle:

0903 400 916 a v Dormeo predajni na 2. poschodí

Dormeo Memosan Classic
Luxusný vankúš, ktorý sa prispôsobí tvaru a váhe tela. 
Zabezpečuje kvalitnú oporu krku, ramien a krížov a tým 
Vám pri spánku poskytuje optimálnu polohu.

Cena: 38,90 € Rozmery: 74 x 48 cm

•  Tisíce kúskov pamäťovej peny.
•  Zbavuje telo napätia a stresu.

KU KAŽDEJ OBJEDNÁVKE KU KAŽDEJ OBJEDNÁVKE PAPUČKY MERINO ZADARMO. 
PONUKA PLATÍ LEN S TÝMTO KUPÓNOM DO 30. APRÍLA 2010PONUKA PLATÍ LEN S TÝMTO KUPÓNOM DO 30. APRÍLA 2010
*akcia nie je kombinovateľná s inými akciami*akcia nie je kombinovateľná s inými akciami

POTEŠTE SEBA A SVOJICH BLÍZKYCH PRAKTICKÝMI 

A ORIGINÁLNYMI DARČEKMI DORMEO

vytvárame šťastný domov
www.dormeo.sk

MATRAC DORMEO
ORTHOPEDIC
–  anatomický a ortopedický
–  dokonale sa prispôsobí tvaru tela
–  pomáha zmierniť  bolesti 

v oblasti krku, chrbta a bokov
–  hrúbka matraca 13 cm
–  ochrana SANITIZED 

(chráni pred roztočmi, plesňami, 
baktériami a alergiami)

Všetky matrace sú vákuovo 
balené pre jednoduchší prevoz.

Taliansky výrobok
vysokej kvality.

Cena:
od 139,90 € 
V ponuke sú rôzne rozmery.

NOVINK A! Teraz si môžete zakúpiť matrace aj na splátky. 
Viac informácií získate na doleuvedenom telefónnom čísle.

vrstva antialergickej výplne

Eliocell (14 cm)

bavlnený poťah + Actigard

30 dňová záruka vrátenia peňazí

Vankúš Dormeo Memosan je anatomicky tvarovaný 
– udržiava hlavu a krk v optimálnej polohe. Viscoelastická 
pamäťová pena slúži ako ideálna podpora krčných stavcov, 
vďaka čomu si svaly krku počas spánku dokonale oddýchnu.

 • uvoľňuje napätie v krčnej chrbtici
 •  ideálna podpora hlavy, 

krku a chrbtice
 •  pamäťová pena sa vráti vždy 

do pôvodného tvaru

Dormeo MEMOSAN

Cena:
28,90 €
Rozmery: 30 x 50 cm

 pamäťová pena sa vráti vždy
d ô

en
28 0 €8 90

vráti vždy y
do pôvodného tvaru

na:
8 90 €

Pociťujete počas dňa únavu? Trpíte častými migrénami? Budíte sa ráno dolámaní? 

Matrac Dormeo Clean Comfort je riešenie! 
Dormeo Clean Comfort je anatomický, ortopedický a pohodlný matrac, ktorý 
poskytuje skvelú podporu chrbtici a dokonale sa prispôsobí tvaru tela. 
Uvoľňuje a revitalizuje, pomáha zmierniť bolesť v oblasti krku, 
chrbtice a bokov. Vďaka ochrane ACTIGARD Vás chráni 
pred roztočmi, plesňami, baktériami a alergiami. 
Špeciálne karbónové vlákna zabraňujú 
hromadeniu statickej elektriny.

Cena:  od 159,90 €

ŠETRITE SI SVOJU CHRBTICU!

• ortopedický a anatomický
• ekologický
• priedušný a antialergický

Taliansky výrobok vysokej kvality.
V ponuke sú rôzne rozmery.

„Doprajte si kvalitný 
a výdatný odpočinok 
s matracmi DORMEO!“

STUD-10029_Dormeo_Sleep_176x250_mm.indd   1 11.1.2010   12:51:27

90 

Top trendy...

16,90 € 



1. Päta, špička, päta... a krúžky

Cviky č. 1. a 2. môžete skúsiť i v priebe-

hu dňa v kancelárii. Dlhé sedenie za po-

čítačom nohám neprospieva. Vyzujte 

sa, sadnite si na stoličku a nohy vyložte 

na náprotivnú stoličku. Striedavo 

napínajte špičky. Určite poznáte 

starý známy cvik – päta, špička, päta, 

špička... Potom môžete krúžiť nohami 

v členkoch.

2. Cvičenie chodidiel naboso 

Máte kŕče v prstoch? Posaďte sa na sto-

ličku, bosé chodidlá nechajte na zemi. 

Zdvíhajte päty a držte prsty 5 sekúnd 

rovno na dlážke. Potom postavte chodi-

dlá na špičky prstov a držte. Nakoniec 

ohnite prsty k ploche chodidla a chvíľu 

zotrvajte. Vráťte sa na začiatok cvičenia. 

Celé 10x opakujte.

3. Krúžky v členku a jazda na bicykli

Ľahnite si na chrbát a zdvihnite nohy. 

Skúste nimi krúžiť v oblasti členkov. 

Spravte vždy jednou nohou 10 kru-

hov smerom von a potom 10 kruhov 

smerom dovnútra. Precvičte obe nohy. 

Cvičenie zlepšuje tvar chodidla a posil-

ňuje a zoštíhľuje členky. Potom si dajte 

,,jazdu na bicykli,, v ľahu na chrbte.

4. Ľah na chrbte a nohy na stene

Cvik sľubuje okamžitú úľavu. Ľahnite 

si na chrbát a chodidlá prite o stenu 

tak vysoko, aby boli vyššie než hlava. 

Nahromadená krv z nôh odtečie.

19,9090  € 
IBA ZA

TopTop  trendy...trendy...
...u DEICHMANN/a

      www.deichmann.sk
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Patriot restaurant Vám po-

núka neopakovateľnú pastvu 

pre oči v podobe výhľadu na 

Zobor a nenahraditeľné chute 

v podobe špecialít a klasiky 

našej kuchyne, ktorú si zami-

lujete. Náš personál sa Vám 

bude venovať na profesionál-

nej úrovni. 

Prídte, ochutnajte, uvidíte!

Zažite s nami tie najchutnejšie 

nákupy!

Nájdete nás

na 2. poschodí Galérie MLYNY

Rezervácie: 

t.: 037 3221 211 alebo

patriotrestaurant@mail.t-com.sk
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Mahábhárata ďalej vysvetľuje: ,,Jedenie 

mäsa sa radí medzi temnejšie spôsoby 

života a zapríčiňuje nevedomosť a cho-

roby,,. Objasňuje, že zdravá vegetari-

ánska strava je sattvická, t.j. v kvalite 

dobra, má schopnosť zvýšiť čistotu 

vedomia a predĺžiť život.

Védske písma sa vo svojich pojedna-

niach o jedle neobmedzujú len na vy-

varovanie sa zabíjania a prednosti 

vegetariánskej stravy. Podľa védskych 

textov by mal človek ponúknuť všetko 

jedlo ako obeť Bohu: ,, Všetko, čo robíš, 

všetko, čo ješ či rozdávaš, ako i všetku 

askézu, ktorú prevádzaš,, hovorí Pán 

Krišna ,,konaj ako obeť Mne,,. Nemali 

by sme však dospieť k záveru, že obe-

tovať treba čokoľvek. Gítá vyslovene 

uvádza, čo presne by sa obetovať malo: 

,, Ak mi niekto s láskou a oddanosťou 

ponúkne lístok, kvetinu, ovocie alebo 

vodu, prijmem to,,. Vo védskej literatúre 

nájdeme i iné odkazy potvrdzujúce, že 

ovocie, zelenina, obilie, orechy a mlieč-

ne výrobky sú vhodnou potravou pre 

človeka. Nasledovníci Gíty sa vyvarujú 

jedenia mäsa, rýb, hydiny i vajec, na-

koľko ich ako potravu neschvaľujú ani 

písma, ani védsky učitelia.

Väčšina chrámov v Indii rozdáva po-

svätené vegetariánske jedlo pre veľký 

počet ľudí, ktorí každý deň navštevujú 

svätyne. Jeden z najoslavovanejších 

védskych mudrcov, Nárada Muni, sa vy-

dal na duchovnú cestu len vďaka tomu, 

že ochutnal jedlo, ktoré bolo obetované 

Pánu.

Z mnohých súčasných hnutí, založe-

ných na filozofii a náboženstve Véd, je 

Medzinárodná spoločnosť pre vedomie 

Krišnu / ISKCON / významná svojou 

podporou vegetariánstva a zvlášť 

rozdávaním prasádam. V chrámoch 

a reštauráciách ISKCONu, ktorých je 

veľké množstvo, sa hosťom predkladá 

výhradne vegetariánske jedlo.

Dokonca i pri bežnom čítaní 

tradičnej náboženskej litera-

túry Indie je zrejmé, že ve-

getariánstvo bolo odjakživa 

rozšírené po celej Indii. Manu-

smriti, védska príručka ľudské-

ho chovania, uvádza: ,,Nech 

človek potom, čo dobre zvážil 

pôvod mäsitej potravy a kru-

tosť zotročovania a zabíjania 

vtelených bytostí, úplne upustí 

od jedenia mäsa". Rovnaké 

dielo sa zmieňuje o tom, že je-

denie mäsa ,,zahŕňa zabíjanie 

a následne vytvára karmické 

puto".

V Mahábhárate vysvetľuje veľký bojov-

ník Bhíšma Judhišthirovi , najstaršiemu 

z pánduovských princov, že zvieracie 

mäso je ako mäso vlastného syna: 

jedenie mäsa je odporné. Bráhmanovia 

dávnej Indie povýšili čistotu na božský 

princíp, ale ako Mahábhárata varuje, 

jedenie ,,nečistého,, jedla nie je zďaleka 

tak hrozné, ako jedenie mäsa.
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Telo je ako chrám. A indivi-

duálne vedomie, ktoré v ňom 

prebýva, je súčasťou vesmír-

neho vedomia. Telo je chrá-

mom individuálneho vedomia. 

Akékoľvek úsilie vynaložené 

na udržanie tohto chrámu 

v čistote a pomoc pre jeho 

správny rast a rozvoj je vlast-

ne akousi formou uctievania.

Jedenie pokrmov určitej farby, ktorá 

korešponduje s astrologickou farbou 

určitého dňa, alebo s kvalitou s ňou 

spojenou, prinesie nášmu telu nesmier-

ny prospech a nastolí harmóniu v na-

šom živote. Tento systém prijímania 

potravy zaistí zdravý pohyb proteínov, 

vitamínov a minerálov tele. Nasledujúci 

výber môže poslúžiť tvorivému kuchá-

rovi ako pomôcka:

V pondelok sa najviac hodí ryža a stu-

dené vodnaté potraviny / pod vplyvom 

Mesiaca / ako napríklad cukiny, uhorky 

a karfiol.

V utorok sa odporúča nerafinovaný trs-

tinový cukor, korenie, mrkva, červená 

repa, šošovica, paradajky, červená ka-

pusta a pokrmy kyslej chuti. Pšenica je 

zvlášť dobrá v utorok, môžeme ju však 

používať denne, najmä v zime.

Na stredu je najlepšie zvoliť koriandro-

vú vňať, špenát, mätu, brokolicu, ružič-

kovú kapustu, hrášok, zelené fazuľkové 

struky, špargľu a mladú kapustu.

Vo štvrtok by sme sa mali vyhnúť použí-

vaniu oleja, či už pri príprave pokrmov 

alebo pri použití na telo. Najlepšie 

sú potraviny žltej farby, napríklad 

šafran, cícer, semienka kmínu, žlté 

ovocie a chlieb z cícerovej múky alebo 

kukurice.

V piatok by sme sa mali vyhnúť citruso-

vým plodom a pokrmom kyslej chuti. 

Odporúčajú sa potraviny bielej farby 

ako napríklad niektoré huby, kokos, 

sladkosti pripravené z mlieka, fenykel, 

čerstvé mlieko a smotanový syr. V pia-

tok sa môžu k týmto jedlám ako dopl-

nok zaradiť pokrmy všetkých farieb.

Sobota je deň, vhodný na používanie 

oleja – či už na varenie, prípravu šalátu, 

ale i na telo / napr. olejové masáže /. 

Vhodné sú i potraviny čiernej farby, 

ako napríklad čierna fazuľa, baklažán, 

mak, čierny kmín, tmavé slivky a druhy 

reďkoviek, ktoré majú čiernu farbu.

V nedeľu nepoužívajte na varenie olej. 

Najlepšie je pripravovať pokrmy žltej 

a červenej farby. Taktiež sa odporúča 

použiť cícer, fazuľu, hrach a pohanku. 

Suché a horúce pokrmy dobre poslúžia 

počas tých nedelí, kedy držíme pôst 

alebo sme chorí.
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Dnes vieme, že kremeň vzniká v prí-

rode najrozmanitejšími spôsobmi. 

Kryštalizuje v rozmedzí od najvyšších 

teplôt sopečnej magmy až k obyčajným 

teplotám dnešného povrchu. Medzi 

kryštálmi kremeňa nachádzame sku-

točných obrov. Najznámejšie sú najmä 

z Madagaskaru, kde boli nájdené exem-

pláre až s niekoľkometrovým obvodom 

okolo hranolových plôch. 

Kremeň vyniká mastným alebo sklene-

ným leskom, je pomerne krehký a je 

dokonalým príkladom rôzne sfarbené-

ho nerastu. Krištáľ vyniká dokonalou 

priehľadnosťou, iné odrody sú farebné. 

Fialový je ametyst, hnedá záhneda, žltý 

citrín, čierny morión, ružový ruženín. 

Ten posledný býva väčšinou kusový, 

v kryštáloch bol ruženín nájdený zatiaľ 

len v Brazílii.

Veľmi obľúbenou odrodou kremeňa 

je ametyst. Jeho fialové zafarbenie je 

spôsobené rádioaktívnym ožiarením 

a prímesou železa. Sýto sfarbené kryš-

tály, klenotníkmi najviac obľúbené, sú 

dovážané z Madagaskaru. Najznámejšia 

mandľovcová dutina bola nájdená 

v roku 1900 v Serra do Mar v Rio 

Grande. Jej steny boli vystlané kryš-

tálmi veľkými ako päsť. Polovicu tejto 

ametystovej jaskyne, vážiacej viac ako 

30 ton, kúpila firma C.W.Kessler, ktorá 

tri najväčšie a najkrajšie ukážky predala 

do múzeí v Budapešti, Viedni a v Prahe.

Pri zahriatí na 250 C ametyst prechádza 

do žltých tónov. Toho sa často využíva 

k získaniu krásnych citrínov. Novým 

ožiarením rádioaktívnymi lúčmi sa 

ametystu farba navracia. Pravý cit-

rín, príjemne žlto sfarbený kremeň, 

vďačí za svoju farbu prímesi kysličníka 

železitého. Je v prírode veľmi vzácny 

a najčastejšie sa dováža z Brazílie.

Najobľúbenejšou kusovou odrodou 

kremeňa je určite ruženín s príjem-

nou ružovou farbou, často s odtieňom 

Svoje postavenie kráľa ne-

rastov získal kremeň najmä 

pre krásu jeho kryštalických 

štruktúr. Číra odroda kremeňa 

sa nazýva krištáľ a a jej názov 

pochádza z latinského slova 

crystallus, používaného v no-

voveku k všeobecnému ozna-

čeniu geometrických tvarov, 

pripomínajúcich štruktúru 

kryštalických nerastov. Starí 

Rimania hovorili o zkamene-

lom ľade, keď mali na mysli 

nádherné stĺpy krištáľu z alp-

ských nálezísk. Domnievali sa 

a sám rímsky prírodovedec 

Plínius starší rozvážne tvrdil, 

že číre, chladné a dokona-

le utvárané kryštály krištáľu 

vznikajú vysoko v horách, kde 

panuje večný sneh a ľad, takže 

ľad tam zmrzne tak silno, že 

sa jeho kryštály ani v najsilnej-

šom žiari neroztopia. 
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do fialova. Jeho zafarbenie je spôsobe-

né malou prímesou kysličníku mangá-

nu a mizne pri teplote 575 C. I na vzdu-

chu po dlhšej dobe jeho farba bledne. 

Zvláštnou odrodou kremeňa je avan-

turín. Ide o kusový kremeň s hojnými 

šupinkami sľudy alebo hematitu, takže 

sa mimoriadne trbliece. Avanturín je 

i jedným z drahých kameňov, ktoré 

sa najčastejšie imitujú. Väčšina tzv. 

avanturínov v prsteňoch býva totiž 

sklo, v ktorom sú rozptýlené drobné 

čiastočky medi. Tieto imitácie, nazýva-

júce sa tiež muránske sklo, sa vyrábajú 

najmä v Murane pri Benátkach a svojou 

krásou a leskom skutočný avanturín 

dokonca zatieňujú. K objavu ,, umelého 

avanturínu,, došlo náhodou, keď jed-

nému z muranských sklárov nedopat-

rením spadli medené piliny do skelnej 

taveniny. 

Zo všetkých drahých kameňov vynikajú 

najdokonalejším a najintenzívnejším 

leskom vláknité odrody kremeňa, ktoré 

majú svoje zvláštne mená. Šedo zelené 

označujeme ako ,,mačacie oko,, , modro 

šedé ako ,, sokolie oko,, a žlté až žlto 

hnedé ako ,, tygrie oko,,. Ich výrazná 

farba a lesk je spôsobená vláknami 

amfibolu a brúsením do guľatého tvaru 

sa ešte zvyšuje.

Krištáľ i farebné odrody kremeňa sú 

jedny z najobľúbenejších drahých ka-

meňov. Brúsia sa ako brilianty buď po-

zdĺžne, oválne alebo kruhovo. Najväčší 

vybrúsený kremeň je kryštálová guľa 

v zbierkach Smithsonian Institution 

vo Washingtone. Bola vybrúsená 

z veľkého bloku kremeňa nájdeného 

v Barme a vážiaceho cez 450 kg. Guľa 

má v priemere 32 cm a váži takmer 

48,5 kg. Najväčší drahokamovo opraco-

vaný kremeň je tiež v týchto zbierkach. 

Je to brazílsky krištáľ s váhou 7 000 

karátov. Ďalšia je svetlá záhneda s vá-

hou 4 500 karátov z Kalifornie a tmavá 

záhneda s váhou 1 695 karátov. Všetky 

tieto kamene sú tiež súčasťou zbierok 

washingtonského múzea.
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Rak (20. 6. – 22. 7.)

Večne sa doma povaľujúca Račica by si 

mala s prvými jarnými lúčmi uvedomiť, 

že teraz treba zahýriť farbami. Každý 

pondelok od hlavy až po päty obsypaná 

perlami, alebo aspoň jednou riečnou, 

vyraziť na lov a ukoristiť pre seba čosi 

hebké a červené. Fantázii sa medze ne-

kladú, či už uloví rubínovo červené za-

matové sako alebo krvavo červený rúž, 

hlavne nech jej to svedčí. A to Račiciam 

zvykne, keď veľmi chcú....

Lev (22. 7. – 22. 8.)

V nedeľu si po dobrom obede spokojná 

Levica dopraje trochu luxusu. Jej far-

bou je zlatá, ktorej pompéznosť na jar 

hravo skrotí smotanová, biela a jemné 

pastelové farby v púdrových odtieňoch. 

Pre hrdú chôdzu kráľovnej zvierat ne-

vyhnutne potrebuje vysoké podpätky, 

pre podčiarknutie sexi vzhľadu bujne 

načesanú hrivu... 

Baran (20. 3. – 19.4.)

Pomaly ale isto sa blížia prvé jarné dni 

a tie treba privítať dôstojne a v nie-

čom novom. Šťastným dňom Barana je 

štvrtok, tak hor sa na nákupy, zadovážiť 

si niečo modré, čo tvrdú baraniu hlavu 

trochu upokojí a obmäkčí. Ideálna je 

baretka z angory, blankytný kašmírový 

pulóver a na pekný zadok dobre pad-

núce rifle. Pre príjemný kontrast šperk 

s rubínmi, ktorý zaručene chráni pred 

úkladmi diabla....

Býk (19. 4. – 20. 5.)

Vaším dňom je streda a farbou zelená. 

Zelená hodvábna blúzka pohladí vaše 

telo i zrak okoloidúcich, jablkovo zelený 

trenčkot dodá vášmu šatníku ten správny 

jarný šmrnc. Ak bude doba priaznivá 

a okolnosti vám budú hrať do karát, za-

dovážte si zlatý šperk so smaragdom. Je 

to váš osudový kameň, ktorý údajne lieči 

množstvo chorôb, vrátane malomocen-

stva. Jeden nikdy nevie...

Blíženci (20. 5. – 20. 6.)

Bláznivým a rozpolteným Blížencom 

dobre padne trocha pohody v prí-

jemnej kombinácii sivej a ružovej. 

Nakupujte v utorok a dbajte najmä 

na výber kvalitných materiálov. Vsaďte 

na hodváb a ľan, doplňte striebrom 

a z drahých kameňov siahnite po sar-

donixe, lieči melanchóliu a zaistí vám 

šťastné manželstvo. Kiež by to bolo 

také jednoduché....
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Panna (22. 8. – 22. 9.)

Melancholická Panna, ktorá sa vždy 

stará viac o druhých, ako o seba, si 

musí uvedomiť, že je tiež len žena. Jej 

šťastným dňom je utorok a tak práve 

v tento deň musí byť trochu sebecká 

a pre dobrý pocit zo samej seba by si 

mala zadovážiť hrejivý twinset žltej ale-

bo oranžovej farby. Optimistické farby 

zaženú melanchóliu a prívesok z berylu 

poskytne zdravie, veselosť, bohatstvo 

a šťastie. Ak by to naňho bolo veľa, stačí 

aby chránil pred žltačkou...

Váhy (22. 9. – 22. 10.)

Milé a ústretové Váhy so sanquinickou 

povahou majú ako svoj šťastný kameň 

smaragd, ktorý okrem iného ostrí vtip 

a umožňuje vidieť budúcnosť. S týmto 

drahým kameňom na krku by teda 

samé od seba mali vedieť, že práve 

v stredu treba vyraziť za účelom kúpy 

čohosi, čo rozjasní tvár a vyžehlí každú 

vrásku a že malokarpatská saláma to asi 

nebude...

Škorpión (22. 10. – 21. 11.)

Ostrý a hašterivý Škorpión by mal 

na jar vyhodiť brzdu, dať sa do pastelo-

vých farieb a aspoň na chvíľu predstie-

rať pokoj a vnútorný mier, inak sa doň 

nikto nezaľúbi. Zabudnúť na žiarlivosť, 

nevraživosť a spory a každý štvrtok 

po dobrom nákupe si s priateľkou do-

priať pokojnú kávu. Ak budete v ružo-

vej, vaše šance stretnúť toho pravého sa 

rapídne zvýšia...

Strelec (21. 11. – 21. 12.)

Cholerický Strelec nevyhnutne potre-

buje jarnú trojkombináciu oranžovej 

odrody zirkónu, ktorá mu bude štítom 

pred nákazlivými chorobami, mlieč-

nej čokolády, ktorá ho ochráni pred 

podvýživou a tmavomodrého ľanové-

ho nohavicového kostýmu, ktorý mu 

poskytne pohodlie a komfort počas 

prvých jarných dní. A to všetko zakúpe-

né v piatok... 

Kozorožec (21. 12 – 20. 1.)

Dôstojný, cieľavedomý a melancholický 

Kozorožec, neochvejne napredujúci 

presne podľa plánu, môže byť z prvých 

slnečných lúčov a jarných hormonál-

nych zmien predsa len trochu vykoľaje-

ný. Ak si v sobotu kúpi niečo sivé alebo 

orgovánové, poprípade oboje a bude 

zároveň majiteľom ametystu, ktorý 

bude priaznivo vplývať na jeho rozum 

a odvahu, je tu šanca, že opäť raz zavlád-

ne v jeho duši mier....

Vodnár (20. 1. – 19. 2.)

Nepokojný rebelantský Vodnár sa na jar 

cíti vo svojej koži. Môže sa pohrávať 

s farbami i vzormi, kombinovať blázni-

vé doplnky a dopriať si celé spektrum 

farieb v jednom outfite. Jeho šťastným 

dňom je sobota a ak je to navyše so-

bota slnečná, nie je nad čím uvažovať. 

Doprajte si malý doobedňajší nákup 

módnych vychytávok vo farbách mora 

od tyrkysovo zelenej až po kobaltovo 

modrú...

Ryby (19. 2. – 20 .3.)

Najpriateľskejšie znamenie zo všetkých 

sa už dlho nemohlo dočkať jari. Nie že 

by im zima zásadne prekážala, ale čím 

viac sa Rybám blíži termín otvárania kú-

palísk a spúšťania prevádzok bazénov, 

tým sú Ryby spokojnejšie. Mali by sa 

preto v predstihu vyzbrojiť plavkami, 

kúpacími kostýmami a dostatočne 

veľkými osuškami. Čím pestrejšie 

farby a väčšie a nápaditejšie vzory, tým 

lepšie. Korunou krásy každej Ryby sú 

slnečné okuliare medzi žiabrami...





Nenechajte si ujsť skvelú príležitosť inšpirovať sa 
jarnými trendmi v líčení a kozmetickými novinkami 
luxusných značiek. Čakajú na vás vizážisti a od-
borní poradcovia prestížnych značiek, ktorí vám 
ochotne poradia, čo vám pristane a radi vás na-
líčia podľa najnovších trendov. Okrem toho máte 
možnosť získať niektorý z fantastických darčekov 
k nákupu a zapojiť sa do súťaže o atraktívne koz-
metické balíčky.

Tešíme sa na vás vo foyeri. 

26. - 28. marca 2010 
DNI KRÁSY
Galéria

FAnn parfumérie, 
kráľovstvo vôní a krásy.

MLYNY
Nitra
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MLYNYNYYNY
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29. – 31. 3. 2010 15.00 – 18.00 h

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

zdobenie veľkonočných kraslíc 

technikou drôtovania, maľovanie kraslíc 

farebným voskom, výroba šibákov 

a košíkov z prútia a výroba košíkov 

zo šúpolia - vytvorte si vlastnoručne 

najkrajšiu veľkonočnú výzdobu

APRÍL 2010

Otváracie hodiny:

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

Kontakt:

MLYNY, a. s.
Štefánikova trieda 61

949 01 Nitra

tel.: +421 37 3221 111

e-mail: info@mlyny-nitra.sk
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21. 3. 2010 o 16.00 h

KONCERTNÉ MLYNY

MIRO JAROŠ a PETRA 

HUMEŇANSKÁ, KOMAJOTA 

Nedeľné popoludnie 

plné hudby so známymi 

hudobnými interpretmi 

a kapelami.

MAREC 2010
7. 3. 2010 o 15.00 h
MLYNY BAVIA DETI

Divadlo ŽIHADLO – Klaun PEPELE
Divadlo BABENA – Putovanie Rozprávkovom 
Zábava pre deti u nás pokračuje. 
Nedeľné divadlá pre deti a ich rodičov. 

27. 3. 2010 o 17.00 h
ŽREBOVANIE SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE „MLYNY PARÁDA“

26. – 28. 3. 2010 

Dni krásy 

s parfúmeriami FAnn

Nenechajte si ujsť skvelú 

príležitosť inšpirovať sa jarnými 

trendmi v líčení a kozmetickými 

novinkami luxusných značiek 

DIOR, LANCÔME, COLLISTAR, 

MAX FACTOR, GOSH, MAVALA.

Predstavíme Vám najnovšie módne novinky 

v oblasti športového oblečenia, dve hodiny 

športu a fitnes

10. 4. 2010 o 16.00 h 

ŠPORTOVÁ MÓDNA SHOW

11. 4. 2010 o 15.00 h
MLYNY BAVIA DETI

Môžete sa tešiť na - Tvorivé dielne pre deti, 
HARRY THEATRE - O SMUTNOM KRÁĽOVI 
a DIVADELNY SÚBOR STARÉ DIVADLO 
KAROLA SPIŠÁKA V NITRE - JÁNOŠÍK

17. – 26. 4. 2010 

VÝSTAVA VETERÁNOV

Autá a motorky našich dedov sa 

k nám opäť vracajú! 

NAJSTARŠIE AUTO – „HUPMOBILE“

101-ročné auto a iné veterány 

v MLYNOCH iba pre vás

Súťažili ste s nami? Ak 
áno, tak máte šancu vyhrať 
naozaj „PARÁDNE CENY“.

13. 3. 2010 o 16.00 h
JARNÁ MÓDNA SHOW 
MÁRIA ČÍROVÁ – hudobný hosť
Módna prehliadka nových 
jarných trendov v oblečení. 


