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mlyNy vás pozývajú na
 
 

caSTIng pre modelingovú agentúru

eXIT MoDel ManageMenT 
Prestížna modelingová agentúra exit model management usporiada v Galérii mlyNy 

v dňoch 14.-15. mája 2010 v čase 14.00 - 16.00 casting pre modelky. 

Neváhaj a príď si overiť svoje šance v profesionálnom modelingu!

Podmienky: 12 - 18 rokov, výška 170 - 180 cm

MáTe ZáuJeM ÚČInkovaŤ v ReklaMe? 
Najväčšia castingová agentúra cHaRlIe BRoWn 

vám tento sen môže splniť. stačí prísť na casting, ktorý sa bude konať v Galérii mlyNy 

v dňoch 14.-15.5.2010 v čase 14.00-16.00.

Hľadáme rôzne typy ľudí, rôznych vekov i rôzneho výzoru. ak máte od 2 do 99 rokov, 

chuť zahrať si v reklame a zarobiť si, tak neváhajte a príďte. Šancu má každý!

Mlyny FaSHIon SHoW
15. 5. 2010 o 16.00 hod.

www.exitmm.sk

www.charliebrown.sk
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Na všetky veci i situácie na tomto radostnom a nie-
kedy i neradostnom svete sa dá pozerať rôznymi 
spôsobmi a mnohými spôsobmi sa dajú veci vzápä-
tí i riešiť. Hovorí sa, že nie je dôležitý cieľ, ale cesta.  
Ja si dovolím doplniť, že cestou sa mnohokrát 
mení i cieľ samotný.

Mala som tú česť robiť rozhovor s hercom, ktorého 
talent a pracovné nasadenie sú obdivuhodné /  
a vôbec, všetci ľudia, s ktorými som doteraz robila 
rozhovory, boli pre mňa veľmi príjemným prekva-
pením. Len pánboh vie, čo si mysleli oni./.

Stretla som človeka, ktorý sa práve vďaka kombiná-
cii svojho mimoriadneho talentu, ale i skromnosti 
a pokore, stal hercom s veľkým ,,H“. O divadle, 
práci i o svojom živote hovoril s takou láskou...

Dnes je to už 5 rokov, čo Ivica Sláviková získala  
titul Miss Slovensko. Mnohé z týchto hviezdičiek 
ako rýchlo zažiarili, tak rýchlo i zhasli. V prípade 
tejto krásnej a milej ženy tomu tak nebolo. Pomaly 
ale cieľavedome ide za svojim snom a pri rozhovo-
re s ňou sa nám potvrdilo, že za nádherných 
zovňajškom sa skrýva skromná a príjemne ambici-
ózna žena. S láskou hovorí o svojej rodine, práci 
i domovskej agentúre...

Prvýkrát je hosťom nášho čísla politik. Priznám sa, 
že politika je pre mňa španielska dedina a ja sa  
veľmi nerada vyjadrujem k niečomu, čomu sama 
nerozumiem / poznám takých a sú mi na smiech /. 
Zabudla som na svoje predsavzatia a strávila som 
nečakane príjemné posedenie pri káve s človekom, 
pre ktorého je očividne cesta cieľom. Ľudský roz-
mer odpovedí na otázky bežných životných radostí 
i starostí bol pre mňa prekvapením mesiaca. Bolo 
neprehliadnuteľné, že napriek mojim predsudkom 
sa nájdu v politike ľudia, ktorý robia svoju prácu  
s láskou...

Témou jarnej kampane Galérie MLyNy je slogan 
S láskou... S láskou sme pre vás kampaň pripravo-
vali a lásku vám chceme prostredníctvom tejto 
kampane popriať. Pripomenúť vám, že má mnoho 
podôb, kvitne v každom veku a je liekom na všetky 
bolesti i trápenia. A že do dnešného dňa nikto nič 
krajšie a lepšie ako lásku nevymyslel. I keď sa vám 
niekedy zdá, že je jej v tejto uponáhľanej dobe po-
menej alebo sa jej nedostáva práve vám, verte,  
že to tak nie je, len sa treba dobre poobzerať.  
A rozhliadať sa s otvoreným srdcom....

Prajeme vám pekný máj a i všetky dni po ňom. 
Užite si ich v zdraví a s láskou....

Mgr. art. Andrea Marešová,  
šéfredaktorka



1. 5. 2010 o 16:00 h.

zraz vozidiel (8:00 h – 9:30 h), štart (10:00 h) 
predpokladaný príchod do cieľa (16:00 h)
sprievodný hudobný program:
16:00 Lucia Lužinská a All Time Jazz
17:15 odovzdanie cien víťazom zrazu historických vozidiel
18:00 Katarína Koščová a Prešovský Dixieland

14. 5. 2010 - 15. 5. 2010
od 14:00 do 16:00 h.

 
Casting modelingovej agentúry EXIT 

a castingovej agentúry CHARLIE BROWN 

15. 5. 2010 o 16:00 h.

Inšpirácie na jar a leto. Prehliadka najnovších

módnych trendov na voľný čas a letnú dovolenku. 

Súčasťou prehliadky bude aj vizážistická a kadernícka 

show a ďalšie zaujímavosti z oblasti módy a stylingu.

29. 5. 2010 o 16:00 h.
 

 

Prezentácia Nitrianskeho samosprávneho 

kraja ako regiónu vína a slnka.

22. 5. 2010 o 9:00 h.

Celodenná florbalová šou. Turnaj ôsmich 
družstiev mladších žiakov a žiačok 
a šestich amatérskych družstiev dospelých. 
Unikátny exhibičný zápas medzi florbalovým 
klubom DFA Nitra a výberom hokejových 
hráčov z HK K CERO Nitra. 
Využite možnosť vyskúšať si tento netradičný 
šport priamo na mieste a zapojte sa i do ďal-
ších zaujímavých súťaží. Prihlásiť sa môžete 
prostredníctvom www.mlyny-nitra.sk



29. 5. 2010 o 16:00 h.
 

 

Prezentácia Nitrianskeho samosprávneho 

kraja ako regiónu vína a slnka.

30. 5. 2010 od 14:00 do 18:00 h. 
 

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre - predstavenie ČIN-ČIN, 
Staré divadlo sa v tento deň presťahuje aj so scénou 
do Galérie MLYNY, kde budete mať možnosť vidieť bábky
z jednotlivých predstavení.
Cesta rozprávkovými Mlynmi – tešia sa na Vás: 
Maťko a Kubko, Krtko, Tom a Jerry, Vlk a zajac, 
Macko Pú a iné rozprávkové postavičky v životnej veľkosti.
 

6. 6. 2010 o 16:00 h.  
 

Preteky o najrýchlejšie lezúce batoľa. 

Súťaž sa koná na 5-metrovej dráhe, 

ktorú batoľa musí prejsť v čo najkratšom 

čase. Najrýchlejšie batoľa a jeho rodičia 

získajú hodnotné ceny. Moderátorom 

podujatia je Richard Vrablec.

Do súťaže sa môžete prihlásiť od 15. mája 

2010 prostredníctvom www.mlyny-nitra.sk 

12. 6.- 25. 6. 2010  
 

Výstava fotografií Nitrianskej nadácie DIEŤA. Na výstave 
budú prezentované fotografie bežného života hendikepovaných 
detí, ktoré zachytávajú ich bežnú realitu, pracovné nasadenie, 
vykonávanie rôznych aktivít.

12. 6. 2010 o 16:00 h. Vernisáž výstavy s kultúrnym programom

 

27. 6. 2010 o 15:00 h.

 
Nedeľné detské popoludnie plné zábavy 

pre deti a rodičov. Vítame všetkých, ktorí 

sa prídu zabaviť a osviežiť. 
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toho obsahuje naša kolekcia 
pohodlné spodné prádlo pre 
každý deň, bavlnené košieľky 
a nohavičky a v neposlednom 
rade aj športové podprsenky. 

Nová kolekcia jar/leto 
Nová kolekcia spodnej bieliz-
ne Triumph a Miss Triumph 
odráža najnovšie módne trendy 
a kladie dôraz na zdôraznenie 
ženskej krásy a zvodných kriviek 

- to všetko v prekrásnych farbách, 
ktorým dominuje predovšetkým roman-
tická vanilková a svetlo-modrá alebo 
vzrušujúce odtiene červenej a tmavo-
ružovej. Súčasťou kolekcie je tradične aj 
očarujúci nočný program - pyžamká 
a sexy nočné košieľky zo vzdušných 
luxusných materiálov zdobené atraktív-
nymi detailami a zvodnou krajkou. 

Firma 
Triumph 
International 
má už 
viac ako 
storočnú 
tradíciu. 

Vznikla ako malá manufaktúra 
vyrábajúca korzety a v súčas-
nosti je nadnárodnou spoloč-
nosťou produkujúcou spodnú 
bielizeň, nočnú bielizeň 
a plavky - pre mužov aj pre 
ženy. V posledných 15 rokoch 
sa rozrástla aj do krajín ako je 
Česká republika a Slovensko. 

Triumph International sa snaží uspoko-
jiť vysoké nároky žien na spodnú bieli-
zeň. Ponúka atraktívne modely sledujú-
ce farebne a strihovo najnovšie trendy, 
mladistvé modely pre dievčatá, ale tiež 
funkčné modely pre ženy, ktoré potre-
bujú korigovať svoju postavu. Okrem 
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Ako vybrať správnu 
podprsenku? 

Základom pre výber správnej podpr-
senky je poznať svoju veľkosť, ktorú 
zistíte premeraním a jednoduchým 
výpočtom. Obvod pod prsiami udáva 
veľkosť podprsenky. Rozdiel medzi 
obvodom cez prsia a obvodom pod pr-
siami určuje košíček. Výpočet správnej 
veľkosti: "obvod cez prsia - obvod pod 
prsiami = veľkosť košíčka". 

Rozdiel Košíček

12 – 13 cm A

14 – 15 cm B

16 – 17 cm  C

18 – 19 cm  D

20 – 21 cm E

22 – 23 cm  F

24 – 25 cm G

Triumph – Poetry Feelings

Podprsenka 33.80 € Nohavičky 17.60 €

Triumph – Lace Sculpture

Nohavičky 26,30 € Podprsenka 43,20 €

Miss Triumph – Miss 
Sophisticated

Podprsenka 26.50 € Nohavičky 12.90 €

Miss Triumph – Miss Mexico

Nohavičky 11.50 € Podprsenka 29.20 €

Triumph – Trendy Desire

Podprsenka 35.30 € Nohavičky 20.20 €

Triumph – Innocent Passion

Nohavičky 26.40 € Podprsenka 22.00 €

Triumph – Sexy Sculpture

Súprava 84.90 €

Triumph – Sensual Curves

Nočná košieľka 44.50 €

Triumph – Sexy Sculpture

Podprsenka 43.60 €
Nohavičky 28.50 €

Triumph – Animal Curves

Nohavičky 26.30 € Podprsenka 35.90 €

Miss Triumph – Miss 
Sailor Girl

Podprsenka 14.50 € Nohavičky 13.00 €
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Máte mladšiu sestru, tiež sa vydala  
na dráhu modelingu? 

Laura študuje na Univerzite Komenského 
sociológiu a spieva v dievčenskom zbore 
Canens. Nad dráhou modelky myslím 
nikdy neuvažovala. Teda aspoň o tom 
neviem .

Pred piatimi rokmi ste sa stali MISS.  
Ako to zmenilo Váš dovtedajší život?

Určite mi to dalo mnoho nových kon-
taktov, skúseností do života, zobralo 
anonymitu, s čím sa stretávam neustále. 
Víťazstvo mi okrášlilo a spestrilo život, 
ale v podstate ma to až tak neovplyvnilo. 
Žijem si život, ako každý iný. 

O svete súťaží krásy sa hovorí, že vie byť 
krutý. Pocítili ste to na vlastnej koži a do 
akej miery viete byť voči ľudskej zlobe 
nekompromisná? 

V roku 2005 som sa zúčastnila Miss 
World v Číne. Aj toto bola veľmi dobrá 
skúsenosť, no raz stačila . Pokladám sa 
za cieľavedomého človeka, ale nie až do 
takej miery, ako vážne to brali niektoré 
dievčatá tam. A či viem byť nekompro-
misná voči ľudskej zlobe? Ako kedy. Ja 
som celkom mierumilovný a tolerantný 
človek, ale samozrejme, niekedy, čo je 
veľa, to je veľa. Viem byť občas aj ja zlá.

Ste nepochybne krásna žena, uľahčuje 
Vám Váš vzhľad život, alebo naopak?

Pochádzate z umeleckej rodiny / otec 
violončelista, mama baletka, pozn. red. /, 
ako sa to prejavilo na vašom detstve 
a životnom smerovaní? 

Ako malá som začala chodiť na balet, 
no asi po dvoch rokoch som začala mať 
problémy s kolenom, ktoré sa paradox-
ne vyriešili až v roku 2008 operáciou 
kolena. Neskôr som navštevovala hodiny 
klavíra a taktiež som asi 7 rokov chodila 
do divadelnej školy Ludus. Nuž, ale nako-
niec som v roku 2007 úspešne ukončila 
Ekonomickú univerzitu v Bratislave a sta-
la sa zo mňa inžinierka . No som veľmi 
vďačná za to, že som mohla v takom 
pestrom prostredí vyrastať. Spoznala 
som vďaka nemu mnoho ľudí, ktorí sú mi 
blízki, koncerty na „dennom“ poriadku, 
doma neustála „trma-vrma“...

 V
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IvIca
SlávIková 

MISS
SlovenSko 

2005

Foto: archív exitmm, Braňo Šimončík
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Presne ako píšete. Väčšinou asi áno, občas 
nie. Ja si svoj vzhľad neuvedomujem. 
Preto nemám rada, ak ma ľudia podľa 
neho súdia. Keď potom niekedy otvorím 
ústa, zľaknú sa a utečú. Ako hovorím, 
viem byť občas aj zlá .

Čomu sa v súčasnej dobe pracovne venu-
jete a čo sú Vaše kariérne sny  
do budúcna?

Momentálne sa venujem modelingu „na 
plný úväzok“. Nebol a nie je to však môj 
celoživotný cieľ. Samu seba si do budúcna 
predstavujem v pozícii, keď aj ja konečne 
budem môcť o veciach rozhodovať. Nie 
iba poslúchať, kam sa mám postaviť, ako 
sa mám tváriť. Neviem ešte presne, čo to 
bude, ale určite sa o tom dozviete .

Ako najradšej trávite voľný čas?

Bežné domáce práce, rodina, kamaráti, 
kávička, vínko, ale veľmi rada si pozriem 
dobrý film, rada zájdem do divadla, občas 
rekreačne aj nejaký ten šport. Ja mám 
v podstate toho voľného času nadostač 
a aj tak stále nestíham .

Pohybujete sa vo svete módy, aký k nej 
máte vzťah? Nakupujte rada  
a ak áno, kde a ktoré značky?

Musím sa priznať, že aj napriek tomu, že 
sa v nej pohybujem už dosť dlhú dobu, 
vzťah k móde mám asi úplne rovnaký ako 

R O Z H O V O R

každá iná žena. Nie som však „naku-
povací“ typ. Skôr naopak. Ak sa mi 
v nejakom obchode nepodarí niečo 
náhodne objaviť, nenakupujem nieke-
dy aj niekoľko mesiacov. Mám radšej 
skôr ležérne, no kvalitné oblečenie. 
Slovensko sa so zahraničím zatiaľ stále 
nedá porovnávať. Môj vkus naplnil 
napr. Amsterdam, ale veľmi rada 
nakupujem z času na čas aj u nás rôzne 
„uletené“ veci od mladých talentova-
ných dizajnérov.

Čo je Vaším snom v blízkej budúcnosti, 
či už pracovne alebo súkromne?

Sny sa nemajú hovoriť nahlas, lebo sa 
nemusia splniť... 

Čo by ste odkázali mladým dievčatám, 
ktoré túžia po získaní titulu Miss alebo 
dráhe modelky?

Nech to určite vyskúšajú. Je to prí-
jemný zážitok. Ale všetko treba brať 
s rezervou a triezvou hlavou. Keď 
to nevyjde, nič sa nedeje. Život ide 
ďalej. Súťaž Miss im dá krásne zážitky, 
veľa nových kontaktov a samozrejme 
v neposlednom rade vecné ceny. Toto 
obdobie však trvá iba rok. V modelin-
gu má človek možnosť viac cestovať, 
budovať si kariéru, fotenia, prehliadky, 
reklamy... Ja som už asi dva a pol roka 
v agentúre Exit, v ktorej som veľmi 
spokojná.  
Ďakujem za rozhovor, za možnosť 
navštíviť Mlyny, za príjemnú atmosféru 
na prehliadke. Rada sa vrátim. 
S Ivicou Slávikovou sa zhovárala Andrea Marešová

/ Ivica Sláviková zažiarila 
i 13.3.2010 na módnej 
prehliadke v Galérii 
Mlyny v Nitre ako jedna 
z nádherných modeliek 
modelingovej agentúry Exit. 
Prisľúbila nám, že pokiaľ 
jej to pracovné povinnosti 
dovolia, zúčastní sa i na 
Módnej prehliadke, ktorá 
sa bude spolu s castingom 
agentúry Exit a Charlie 
Brown konať 15.5.2010, 
opäť vo vstupnom priestore 
Galérie Mlyny. Budeme sa 
tešiť! /

www.exitmm.sk
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FasHioN
SHoW
Valentín
V mlyNoCH
13. 2. 2010



13. 3. 2010
Voľný čas
na ďalšiu inšpiratívnu módnu 

prehliadku renomovaných 

značiek vás pozývame

15 . 5. 2010 o 16:00 
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Prichádza máj, lásky čas. 
A spolu s ním aj nová jar-
ná kampaň Galérie MLyNy 
v Nitre. Tvorcovia reklamy sa 
sústredili práve na tému lásky. 
Veď mnohé vzťahy sa práve 
v tomto jarnom období začí-
najú pri romantickej večeri, 
alebo na zmrzline. A nové mo-
derné centrá miest sa stávajú 
atraktívnymi miestami stret-
nutí, prvých „randení“ alebo 
úprimných vyznaní.

Na zobrazenie troch variácií lásky si 
agentúra Roland Torsten Advertising 
vybrala tri miesta. Detský kútik, v ktorom 
sa začína odohrávať príbeh prvého zaľú-
benia medzi malým chlapcom a dievčat-
kom, kaviareň so šantením teenagerov 
pri zmrzline a reštauráciu, v ktorej muž 
požiada ženu o ruku. Všetko reálne situá-
cie, ktorých svedkami sa stávajú jedineč-
né priestory nákupno-zábavného centra 
MLyNy v Nitre. 

Agentúra oslovila na danú tému známe-
ho slovenského fotografa Martina Črepa. Fo
te

N
ie

 „
S

 l
á

S
k

o
u

..
.“

Samotnému fotografovaniu predchádzali 
foto castingy – výbery modelov a mode-
liek, ich oslovovanie, rezervácia voľných 
termínov. A času bolo, ako obyčajne, 
málo. 

Fotografovanie prebiehalo počas celého 
dňa od skorých ranných hodín až do 
neskorého večera. Na svoje miesta najprv 
nastúpili styling a fitting, čiže skúšky kos-
týmov, úpravy účesov a líčenie. Modely 
i modelky spolupracovali od prvých 
záberov naozaj profesionálne. Na tomto 
mieste treba pochváliť najmä začínajúce 
hviezdičky - len 6-ročnú Sáru a Arthura. 
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Obaja sa svojich úloh zhostili naozaj 
zanietene – celý detský kútik patril len 
im a pokynom fotografa. Ďalšie scény – 
šantenie mladých teenagerov a vzájomné 
kŕmenie sa zmrzlinou bolo plné smiechu 
i zábavy, naopak situácia počas vyznania 
lásky a žiadosti o ruku bola prežívaná 
s emóciami. Fotograf sa snažil pri každej 
kompozícii navodiť správnu uvoľnenú 
atmosféru, aby vznikli imidžové fotografi, 
ktorým pozorovateľ uverí. Treba uznať, 
že sa mu to aj podarilo. 

Výsledkom celodenného snaženia boli 
3 fotografie, ktoré najvýstižnejšie zazname-
nali atmosféru momentu vyznania lásky. 
Tie však ešte museli prejsť retušmi a „zalo-
mením“ na šírku pre účely billboardov  
a na výšku pre inzercie alebo citylighty. 

A v týchto chvíľach už môže každý čitateľ 
či návštevník Galérie MLyNy Nitra pozo-
rovať sympatické dvojice detí, teenagerov, 
či mladých ľudí, ktorých motto je veľmi 
jednoduché: „S láskou...“.  
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Bundička 
Gate € 18.00

Taška 

Gate 

€ 12.00

Sukňa 
NeW yoRKeR € 14.95

Tielko 
Gate € 5.00

Bunda 
Gate € 18.00

Ž
lT

á
Klobúk 
Gate € 6.00

Symbol vitality a otvorenosti. 
Oblečte si ju, keď chcete byť 
nápadná a viditeľná, keď chcete 
niekoho alebo niečo povzbudiť, 
keď chcete byť retro.

Nikdy po nej nesiahajte, keď chce-
te pôsobiť seriózne. Na pracovnej 
schôdzke môže pôsobiť smiešne 
a nedôveryhodne. Pozor, podpo-
ruje chuť do jedla! 

Všetky vyobrazené módne vychytávky 
nájdete v  GALÉRII MLYNY v Nitre
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Tričko 
NeW yoRKeR 

€ 12.95

Tričko
maRKs & sPeNCeR € 19.90

Tielko 
NeW yoRKeR € 12.95

Bundička 
Gate 
€ 8.00

Nohavice 

Gate 

€ 8.00

Kabelka 
NeW yoRKeR 
€ 19.95

Šál 
NeW yoRKeR 
€ 7.95

Symbol vitality a otvorenosti. Oblečte si ju, 
keď chcete byť nápadná a viditeľná, keď 
chcete niekoho alebo niečo povzbudiť, keď 
chcete byť retro.

Nikdy po nej nesiahajte, keď chcete pôso-
biť seriózne. Na pracovnej schôdzke môže 
pôsobiť smiešne a nedôveryhodne. Pozor, 
podporuje chuť do jedla! Balerinky

Gate € 8.00

Top
Gate € 12.00

Náramok 
siX € 5.95
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Blúzka 
maRKs & sPeNCeR 
€ 19.90

N
Á
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Blúzka 
Gate € 10.00

Nohavice 
NeW yoRKeR € 16.95

Č
e

R
v

e
n

á Podporuje dynamiku, dravosť, 
ale i vášeň, túžbu a výstrednosť. 
Obliekajte si ju, keď chcete byť 
nápadná a dramaticky výstredná. 
Niet vhodnejšej farby, ak chcete 
byť sexy! Najviac zarezonuje na 
hodvábe a zamate, červené  
lodičky by mali byť súčasťou  
šatníka každej ženy.

Naopak, vystríhajte sa červenej, 
keď ste v strese alebo pociťujete 
vnútorné napätie. Na pracovnom 
pohovore by ste v červenej mohli 
budiť dojem, že vám ide len  
o vlastné záujmy. 

Šál
maRKs & sPeNCeR € 19.90

Šaty
maRKs & sPeNCeR € 52.00

Topánky 

semPRe 

€ 104.00

Plášť 

maRKs & sPeNCeR 

€ 49,00

Všetky vyobrazené módne vychytávky 
nájdete v  GALÉRII MLYNY v Nitre
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Svetrik
maRKs & sPeNCeR € 49.00

Tielko 
NeW yoRKeR 
€ 12.95

Symbolizuje 
citlivosť, pred-
stavivosť, intuíciu 
a vznešenosť. Patrí 
k nej i poriadna dávka 
melanchólie, pozor na ňu, ak ste v depresii 
alebo jednáte s večne nespokojným klientom. 
V kombinácii s čiernou pôsobí smútočne.

Zaručene vám však dopomôže získať miesto 
vo firme, kde vládne tvorivý duch, pri citlivom 
kombinovaní so zlatou, striebornou alebo 
sivou pôsobí mimoriadne luxusne. 

F
Ia

l
o

v
á

Topánky 
semPRe € 73.00

Náušnice 
siX € 4,95

Svet
er 

maRKs & sPeNCeR 

€ 32.90

Tielko 
maRKs & sPeNCeR 
€ 7.90

Topánky 

semPRe 

€ 104.00

Košela 

maRKs & sPeNCeR 

€ 35.90

Top 
Gate 
€ 8.00

Sukňa 
maRKs & sPeNCeR € 52

Pulóver 

Gate 

€ 12.00

Bunda 

NeW yoRKeR 

€ 49.95

Nahrdelnik 
siX € 6,95
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Bundičk
a 

Gate 

€ 8.00

Bunda 
NeW yoRKeR € 49.95

Košeľa 
NeW yoRKeR € 16.95

Z
e

l
e

n
á Farba lesov, lúk, prírody samotnej. 

Je symbolom obnovy, nádeje  
a prebudenia životnej sily. Celkovo 
vyvoláva pocit šťastia a pokoja, 
je veľmi vhodná na čas venovaný 
oddychu a osobnej pohode.

Zásadne si ju neobliekajte, keď  
o niečo žiadate. Psychológovia 
dokázali, že zelená farba odrádza 
ľudí od prejavov súcitu alebo  
od toho, aby vyhoveli nejakému 
želaniu. Hercom údajne  
prináša smolu! 

Svetrík 
maRKs & sPeNCeR € 23.90

Svetrík 
Gate
€ 14.00

Baleriny 
NeW yoRKeR 
€ 9.95

Svetrík 

m
aRKs & sPeNCeR 

€ 25.90

Sve
ter

 

maRKs & s
PeNCeR 

€ 23.90

Všetky vyobrazené módne vychytávky 
nájdete v  GALÉRII MLYNY v Nitre
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Tričko 
NeW yoRKeR 

€ 9.95

Sukňa 
NeW yoRKeR € 14.95

Pulóver 

Gate € 12.00

Nohavice 
Gate € 18.00

Šál 
maRKs & sPeNCeR 
€ 7.95

Bunda 

NeW yoRKeR 

€ 49.95

Vyvoláva pocit pokoja, poriadku  
a istoty. Zaručene vhodná farba do práce  
a na pracovný pohovor, v žiadnej inej nebude-
te pôsobiť tak dôveryhodne.

Vyhnite sa jej, pokiaľ chcete zaujať niekde, 
kde oceňujú tvorivého ducha. V modrej môže-
te mnohokrát pôsobiť suchopárne až nudne. M

o
D

R
á

Topánky 

semPRe

€ 84

Bluzka 

Gate € 10.00

Tričko 
NeW yoRKeR € 12.95

Top 
Gate 
€ 8.00

Nahrdelnik 
maRKs & sPeNCeR 

€ 17,90



Novinky v líčení...
DIORSHOW EXTASE,
NEUVERITEĽNÝ
EFEKT
UMELÝCH RIAS
Dior opäť prevracia naruby pravidlá očného
líčenia a predstavuje Diorshow Extase, prvú
maskaru s extra veľkým objemom a leskom.
Inšpiráciou pre jej vznik bol svet zákulisia,
kde umenie líčenia dosahuje svoj vrchol 
a kde sa oči stávajú podmanivými a fascinujú-
cimi. Extase odkrýva zázrak zmyselných a zá-
hadných očí s iskrou, ktorým sa nevyrovnajú
ani umelé riasy. Cena:  38.

SÝTE FARBY,
VLÁČNA TEXTÚRA

Švorica nových očných tieňov z kolekcie GOSH
Special Eye Shadow má jemnú, vláčnu textúru a sýte

farby, ktoré ponúkajú množstvo farebných kombinácií.
Suchá aplikácia dodáva prirodzený vzhľad, s použitím

vlhkého aplikátora dosiahnete kovový lesk a farebnú in-
tenzitu. GOSH Special Eye Shadow prichádza vo verzii

Modern Gypsy a Bohemian Gypsy. Cena:  10,50.

ZDRAVÁ KRÁSA
PRE PERY
Kozmetickí odborníci spoločnosti Clinique v snahe pomôcť
chrániť naše jemné pery sa rozhodli využiť účinné zložky a vy-
tvorili nádherný produkt plný farby, ktorý pery skrášľuje, ale i
ošetruje. Clinique prichádza na trh s novou farbou na pery Vita-
min C Lip Smoothie Antioxidant Lip Colour, ktorá je proste na-
bitá antioxidantmi. Predstavuje zdravú dávku zvodnej farby 
v šiestich šťavnatých odtieňoch plných hydratácie a lesku. Vita-
min C Lip Smoothie Antioxidant Lip Colour je plný ozdravujú-
cich antioxidantov. Cena:  20.

MAK-UP A
OŠETRENIE PLETI
S AKNÉ V JEDNOM
Anti-Blemish Solutions Liquid Makeup
predstavuje účinné a pritom jemné zlože-
nie, ktoré pleti náchylnej k akné pomáha
udržať príjemný pocit a dokonalý vzhľad
po celý deň. Anti-blemish Solutions Li-
quid Makeup maskuje vyrážky, neutrali-
zuje začervenané miesta a prekrýva vidi-
teľné póry. Navyše sa ľahko nanáša, ne-
dráždi citlivú pleť a účinne redukuje akné.
Cena:  29.

Trendová paletka očných tieňov Collistar
Eye Shadow Alchemy sa uvádza v mini-

malistickom dizajne a obsahuje kombiná-
ciu pestrých farieb na rôzne príležitosti. Tie-
ne využívajú špeciálnu výrobnú technológiu,

aby sa zabezpečila sýtosť a vysoká kvalita
farieb, ako aj hodnábna vláčnosť pri nanese-

ní. Žiarivý efekt zabezpečuje vysoký obsah
perlete. Aj vďaka nej sú tieto očné tiene vý-

razné a nenapodobiteľné. Dostupné v troch
farebných kombináciách.

Cena:  29.



INOVÁCIA
OD MAX FACTOR:
PREDĹŽENIE
RIAS AŽ O 75%
Max Factor predstavuje rýchlu a jedno-
duchú cestu k dosiahnutiu profesionál-
neho predĺženia rias: Max Factor Lash
Extension Effect dodáva obdivuhod-
nú dĺžku každej jednej riase, dokonca
aj tým najmenším v kútikoch očí. Riasy
tak nadobúdajú fantastickú dĺžku od kú-
tikov očí po okraje ako pri profesionál-
nom predĺžení, a to celkom jednoducho!
Cena:  13,70.

NOVINKA DIORSKIN NUDE
COMPACT FOUNDATION

Kompaktný púder Diorskin Nude Sculpting Compact Founda-
tion bol vyvinutý tak, aby na pleti vytváral efekt prirodzeného

nalíčenia. Ten dosahuje vďaka
kombinácii troch rôznych od-

tieňov, ktoré navyše pleť
vyhladzujú a rozžarujú.

Ochranu pleti zabezpeču-
je SPF 10. Cena:  58.

OMLADZUJÚCI
MAKE-UP Z DIELNE

COLLISTAR
Collistar uvádza revolučný make-up pre

zrelú pleť. High Definition Foundation spá-
ja krycie výhody make-upu s omladzujúcim,

vrásky redukujúcim ošetrením. Obnovuje
pleť, spevňuje ju, vyhladzuje vrásky a vypĺňa
ich zvnútra. Okrem toho zjednocuje tón ple-
ti a zakrýva chybičky krásy, pričom zostáva

prirodzený a nenápadný.
Cena:  38,60.

Lancôme v tejto sezóne uvádza pokrokový korektor La Touche

Pro na prekrytie tmavých škvŕn, rozjasnenie očného okolia 

a vyhladenie všetkých nedokonalostí pleti. Inovačný nie je len

zložením, ale aj balením, ktoré obsahuje dve variácie rovna-

kého odtieňa. Cena:  34.

K vášmu skrášleniu dopomôže aj Lancôme Pop n Cheeks - 

farba na líčka s mimoriadne vláčnou textúrou v hravej kombi-

nácii farieb. Tvári prepožičiava nádhernú sviežosť a podporu-

je jej vitálny vzhľad po celý deń. Cena:  47.

ALCHÝMIA
LÍČENIA OČÍ

Trendová paletka očných tieňov Collistar
Eye Shadow Alchemy sa uvádza v mini-

malistickom dizajne a obsahuje kombiná-
ciu pestrých farieb na rôzne príležitosti. Tie-
ne využívajú špeciálnu výrobnú technológiu,

aby sa zabezpečila sýtosť a vysoká kvalita
farieb, ako aj hodnábna vláčnosť pri nanese-

ní. Žiarivý efekt zabezpečuje vysoký obsah
perlete. Aj vďaka nej sú tieto očné tiene vý-

razné a nenapodobiteľné. Dostupné v troch
farebných kombináciách.

Cena:  29.
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Čierno-biela kombinácia je naj-
klasickejšou kombináciou. Spája 
v sebe prostredníctvom čiernej 
celistvosť samú i absolútno, ob-
siahnuté v bielej. Kombinácia vždy 
aktuálna, vždy seriózna i provoka-
tívna zároveň.

Symbol panenstva, čistoty 
a nedotknuteľnosti. Je farbou 
ticha, chladu, opustenosti  
a zároveň výnimočnosti.

Nenechá nikoho ľahostajným. Je 
formálna, sofistikovaná, šokujúca, 
tajomná i mocná. Byť od hlavy po 
päty v čiernej má v sebe niečo 
znepokojujúce.

Šaty 
NeW yoRKeR € 29.95

Sako 
NeW yoRKeR € 39.95

Tielko 
NeW yoRKeR 
€ 14.95

Sukňa 
NeW yoRKeR 

€ 9.95

Šaty 

N
eW

 yo
R

K
eR

 € 29.95

Topánky 
semPRe 

€ 93.00

Topánky 

semPRe 

€ 62.00

Topánky 
semPRe € 64.00

Topánky 
semPRe € 114.00

Topánky 
semPRe 
€ 64.00

Všetky vyobrazené módne vychytávky 
nájdete v  GALÉRII MLYNY v Nitre
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Topánky 

semPRe 

€ 62.00

Boxerky 
GUess € 19.99

Plavky 

maDoNNa

€ 32.00

Šiltovka joGN GalliaNo € 43.00

Osuška 
jUst CaValli € 77.00

Nohavičky 

CalViN KleiN

€ 26.99

Nohavičky 
CalViN KleiN
€ 18.00

Podprsenka 
CalViN KleiN
€ 39.99

Podprsenka 
CalViN KleiN

€ 33.00

Okuliare 
GUess
€ 89.00

Plavky 
jUst CaValli 

€ 75.00

Predajňa LOVELL sa nachádza 
v GALÉRII MLYNY na 1. poschodí
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prichádza jar a s ňou nové 
módne trendy. Nemali by sme 
zabudnúť, že tak ako náš nový 
šatník je dôležitá aj naša pleť 
a vlasy, ktoré sú podstatnou 
súčasťou našej celkovej vizá-
že. Návšteva kozmetického, 
kaderníckeho salónu je najlep-
ší spôsob ako sa postarať 
o vlasy a pleť, aby boli po 
zime krásne a svieže – trendy.

Salón Prestige Inštitút 
Kérastase Paris kladie dôraz 
na zdravie, krásu vlasov 
a pleti, pričom rešpektuje 
adekvátnu starostlivosť  
v každom ročnom období. 
Na jar/leto na Vás čaká ino-
vácia v starostlivosti proti 
vypadávaniu a farbení vlasov 
a samozrejme nové sezónne 
ošetrenie Sothys Paris 
JAR-LETO 2010.
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Prelomovým prípravkom INOA 
(Innovation No Ammonia) - vďaka  
ktorému vlas aj napriek farbeniu  
zostáva takmer v pôvodnom stave,  
pretože farba neobsahuje amoniak. 

100% farebná sila.
Sothys Paris vyvinul ošetrenie pre krásu  
a zdravie Vašej pleti, tentoraz z veľmi  
„chutných“ ingrediencií: Malina a Rebarbora

Vitamíny E, C, a P kalcium, fosfor, železo
a draslík + vysoký obsah antioxidantov, 
prebudí a osvieži Vašu pleť.

Jar je druhé obdobie zvýšeného  
vypadávania vlasov, doprajte si  
starostlivosť v podobe nového  
jedinečného programu starostlivosti  
proti vypadávaniu vlasov.

Aminexil GL M – intenzívna kúra 
po dobu 6 týždňov

Stimuliste – nutri-energická 
starostlivosť pre dodanie energie,  
výživy a stimulácie zdravého rastu  
vlasov pre každodenne použitie

SALÓN PRESTIGE 
INŠTITúT KéRASTASE PARIS 
SLÁDKOVIČOVA 1 
949 01 NITRA
T 037/69 69 000 
RECEPCIA@
PRESTIGESALON.SK

140 VLASOV
ZACHRÁNENÝCH DENNE
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Richard Stanke vyštudo-
val VŠMU, odbor herectvo. 
Je členom činohry SND. 
Herectvu sa venuje už od 
detstva. Medzi najznámejšie 
inscenácie a filmy, v kto-
rých účinkoval, patrí Kúzelné 
mestečko, Dievča z jazera, 
Alžbetin dvor, Obyčajný špás, 
Na krásnom modrom Dunaji, 
O dve slabiky pozadu, Vadí 
nevadí či seriály Zborovňa, 
Rodinné tajomstvá a Ordinácia 
v ružovej záhrade. Najnovšie 
ho môžeme vidieť v kinách 
v českom filme Protektor. Svoj 
hlas prepožičiava mnohým 
postavám v dabingu.

Tridsať rokov som Richarda Stankeho 
nevidela inak, než prostredníctvom 
televíznej obrazovky. Ako deti sme 
spolu moderovali kultúrne besiedky na 
základnej škole, kde sme boli spolužia-
ci. Ľahká tréma sprevádzala moje prvé 

otázky s hereckou hviezdou jeho for-
mátu. Bol však milý, láskavý, zhovievavý 
a chlapčensky príťažlivý ako kedysi.  
(... a smutne musím konštatovať, že 
i ten zub času sa doňho zahryzol omno-
ho milosrdnejšie, než do mňa...)

V týchto dňoch majú diváci nit-
rianskeho DAB možnosť vidieť 
novo-naštudovanú hru Nikolaja 
Vasilijeviča Gogoľa Mŕtve duše. 
Dramaturgicky súčasne poňaté 
predstavenie, netradičné moder-
nou scénou i kostýmami, režijne 
zastrešil Michal Vajdička. Čím je 
nadčasová téma hry?
V Mŕtvych dušiach ide najmä o iro-
nizujúcou formou stvárnenú večnú 
tému peňazí a s tým súvisiacej korup-
cie. I dnes, nielen na vidieku, peniaze 
a moc veľakrát robia z miestnych staros-
tov kráľov a vidíme, že ako to fungovalo 
kedysi, tak to funguje dodnes. Hra je ale 
samozrejme i o vzťahoch medzi ľuďmi 
a o tom, čo z nich peniaze dokážu uro-
biť, ako ovplyvnia ich konanie a kam až 
ich môžu dohnať.

Hráš hlavnú úlohu Čičikova, 
obchodníka s ,,mŕtvymi dušami,, 
ktorý si prostredníctvom kúpy 
dávno mŕtvych nevoľníkov buduje 
svoju vlastnú spoločenskú pre-
stíž. Čičikov je ale postava, ktorá 
divákovi od začiatku nie je veľmi 
čitateľná ani vekom, ani pôvodom 
a viac menej ani pohnútkami 
a charakterom.
Toto všetko nie je z hľadiska jeho kona-
nia vôbec podstatné, dôležité je čo v da-
nom momente robí a ako koná. I keď 
sa možno zo začiatku javí ako človek, 
ktorému ide len o majetok, alebo aby 
sa nejakým spôsobom ,,zachránil,, či zo 
situácie profitoval, je to stále len obraz 
toho, za akú cenu musí človek koľko-
krát prežiť v takýchto časoch, ako sa 
snaží fungovať v duchu hesla: „ak chceš 
s vlkmi žiť, musíš s nimi vyť“. Ľudia R
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môžu teda rôznym spôsobom vnímať 
túto postavu... A to je len dobre.

Čo Ti je na postave Čičikova blízke?
Ja osobne nemám podnikavého ducha 
a nie som nijako obchodne zdatný. 
Snáď ale mám, podobne ako Čičikov, 
pozorovací talent a z toho sa sna-
žím v živote čerpať. Mne ale postava 
Čičikova nie je vôbec nesympatická, 
koná tak, ako v danej situácii môže, 
alebo ako mu spoločnosť dovolí.

V nitrianskom DAB hosťuješ, 
Tvojou domovskou scénou je SND. 
Je toto Tvoja prvá úloha na do-
skách DAB?
S režisérom Miškom Vajdičkom sa 
poznám už dlho, viackrát sme mali 
spolu pracovať a dávnejšie som už bol 
oslovený na spoluprácu i z nitranskeho 
divadla, ale vtedy to z nejakých dôvo-
dov nevyšlo, takže až teraz. Samozrejme 
ma lákala aj hra samotná, lebo je to 
nepochybne veľká herecká príležitosť. 
A treba spomenúť i veľmi milý kolektív 
ľudí a príjemné prostredie nitrianske-
ho divadla, čo je strašne dôležité, lebo 
práve medziľudské vzťahy sa veľmi od-
rážajú na celkovej atmosfére a na tom 
javisku to vidno. Je pravda, že tá práca 
v divadle je trošku odlišná ako v SND, 
ale tým sa líšia všetky divadlá, ja mám 
zmeny rád a veľmi nerád upadám do 
akéhokoľvek stereotypu. Aj po odpre-
miérovaní Mŕtvych duší idem skúšať  
do divadla do Prahy.

A Tvoj vzťah k Nitre ako k mestu?
Nitru som mal vždy príjemne zafixo-
vanú prostredníctvom divadelného 
festivalu. Keď som bol v minulosti 
nominovaný na ,,Divadelné dosky,, 
strávil som tam v kuse viac dní a to bol 
môj najintenzívnejší vzťah až doteraz. 
Každý rok naše divadlo hráva na diva-
delnej Nitre, mám rád toto mesto, je 
mi svojou atmosférou veľmi príjemné 
a sympatické.

V akých hrách Ťa diváci môžu 
v súčasnosti vidieť na Tvojej do-
movskej scéne a na televíznych 
obrazovkách?
V hrách Plantáž, Ženský zákon, Dom 
v stráni, Tak sa na mňa prilepila, 
Maryša, v televízii v Ordinácii v ružovej 
záhrade a v kinách najnovšie v čes-
kom, českými Levmi ocenenom filme, 
Protektor.

Diváci Ťa poznajú i ako skvelého 
dabingového herca, nezabudnuteľ-
ná je Tvoja postava leňochoda Sida 
v Dobe ľadovej...
Tak to sú také milé bonbóniky. Teraz 
som sa tomu veľmi nevenoval, lebo 
vždy keď sa takto intenzívne skúša, je 
toho času pomenej, ale práve dnes som 
daboval jeden celovečerný animova-
ný film pre deti i akčný film s Jackie 
Chanom, ktorého dabujem pomerne 
často.

Čo by si na záver poprial našim 
čitateľom?
Samozrejme, nech sa im darí. A po-
zývam ich, aby sa prišli do divadla na 
Mŕtve duše pozrieť a aby sa im hra 
páčila. 

S Richardom Stankem 
sa zhovárala Andrea Marešová

R O Z H O V O R

Nerád 
upadám do 
stereotypu



Výber najlepších receptov, ktoré moderátorky – Adriana Poláková, Janka
Hospodárová, Lenka Šóošová – pripravovali podľa diváckych námetov v Te-
leráne, relácii televízie Markíza. Recepty sú veľmi jednoduché, nepotrebu-
jete nijaké mimoriadne kuchárske skúsenosti. Knihu dopĺňajú farebné fo-
tografie z prípravy jedál.

PEČIEME S TELERÁNOM

V tejto knihe sa dozviete:
• prečo je dôležité milovať a byť milovaní,
• čo očakávajú ženy a muži od lásky a od sexu,
• ako nájsť skvelého partnera či partnerku a ako si udržať pekný vzťah,
• čo robiť, keď nepreskočí medzi partnermi iskra,
• čo robiť, keď to medzi partnermi priveľmi iskrí,
• čo vzrušuje ženy a mužov a čo, naopak, ich od sexu určite odradí,
• čo je ľúbostný pomer a aké sú klasické príznaky podvádzajúceho,
• čo robiť so záletníkmi,
• čo robiť, aby sme sa nestali 

neverníkmi,
• ako navždy zmeniť svoj ľúbostný 

život,
• čo majú muži urobiť, aby ženy 

častejšie túžili po milovaní,
• a mnoho ďalších vecí.

Allan a Barbara Peasovci
PREČO CHCÚ MUŽI SEX A ŽENY POTREBUJÚ LÁSKU

Pohodové, no zároveň intelektuálne čítanie je určené predovšetkým do-
spelým, ktorí v sebe nezakríkli zvedavú dušu dieťaťa, ktorí cez úprimný
pohľad chlapca dokážu objaviť mnoho dôverne známeho, intímneho, vy-
povedaného napriek neraz vážnym súvislostiam humorne, s bravúrou
a so závažným posolstvom...

Stieg Larsen
MAPA MOJICH SNOV

Neuveriteľný príbeh Paula Coelha, chlapca, ktorý sa narodil mŕtvy, koketoval
so samovraždou, trpel v psychiatrických liečebniach, vstúpil do sveta drog,
vyskúšal rôzne formy sexu, stretol sa s diablom, uväznila ho diktatúra, po-
mohol vniesť revolúciu do brazílskeho rocku, znovu našiel vieru a stal sa z ne-
ho jeden z najčítanejších autorov sveta. Paulo Coelho de Souza sa narodil
v jedno skoré daždivé ráno 24. augusta roku...

Biografia prináša ucelený životný príbeh spisovateľa. Sú v ňom obsiahnu-
té peripetie jeho mladosti, s ktorými sa nestretneme v jeho románoch.

Fernando Morais
MÁG
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Tajomstvo (The Secret) sa stalo medzinárodným feno-
ménom a inšpirovalo milióny ľudí k tomu, aby žili neoby-
čajný život. Dnes ponúka neuveriteľne účinný nástroj, po-
mocou ktorého je možné Tajomstvo prežívať a vniesť do
každej stránky svojho života radosť a súlad. Táto prekrás-
na kniha, plná pochopenia a múdrosti Rhondy Byrne, po-
núka návod na denné preukazovanie vďačnosti, ktorá do
vášho sveta pritiahne všetko veľkolepé, po čom len túžite.

Rhonda Byrne
Tajomstvo KNIHA VĎAČNOSTI

Dmitry Glukhovsky
METRO 2033

O mesto Santa Mondega dosiaľ okolitý svet nejavil záujem – akoby chcel
zabudnúť, že toto miesto vôbec existuje. Je preto veľmi nezvyčajné, že
sa tam vláda Spojených štátov amerických odrazu rozhodne vyslať svoj-
ho zvláštneho agenta, navyše odborníka na nadprirodzené javy.

V Santa Mondege sa dejú čudné veci, ale koho trápi, že je tu najvyš-
šia kriminalita v Amerike? Že sa tu každých päť rokov opakuje zatmenie
slnka? Že tu pri poslednom zatmení vyčíňal masový vrah, a teraz, keď sa
slnko znovu ukryje v tieni mesiaca, chystá sa opäť vtrhnúť na scénu?

Detektív Miles Jensen je doslova posadnutý. Bude však mať čo robiť,
aby presvedčil skeptických kolegov, že v Santa Mondege dozrieva spri-
sahanie síl zla.

Príbeh neznámeho autora, ktorý sa najskôr stal senzáciou na inter-
nete, teraz prichádza v knižnej verzii – ak to náhodou nie je tenulinký
pergamen vyrobený z ľudskej kože...

Anonym
KNIHA BEZ NÁZVU

Odvtedy, čo Arťom býva v metre na stanici VÚNCH, na povrchu bol iba raz,
a aj to tajne. Po jadrovom výbuchu už totiž zem nie je pre ľudí bezpečná...
Život na stanici je dobre zorganizovaný a prebieha takmer normálne, ale
v sústavnom strachu – začali na ňu útočiť nebezpeční čierni mutanti.
A preto sa Arťom podujme na splnenie úlohy od záhadného Lovca, aby
pomohol zachrániť nielen svoju stanicu, ale celé metro.

Dobrodružný filozofický sci-fi triler odhaľuje tajomstvá tunelov v mos-
kovskom metre i ľudskej podstaty.

PantaRhei_Nitra:Ikar  23.3.2010  13:32  Stránka 2

BRATISLAVA | KOMÁRNO | KOŠICE | MARTIN | NITRA | NOVÉ ZÁMKY
PREŠOV | SENEC | ŠAMORÍN | TRENČÍN | TRNAVA | ŽILINA



28   |   rendez-vous

História je neoddeliteľnou sú-
časťou nášho každodenného 
života, aj keď si to mnoho-krát 
ani neuvedomujeme. Svet, 
ktorý nás obklopuje, prešiel 
zložitým vývojovým procesom, 
až kým dosiahol súčasnú po-
dobu. Keď sa zamyslíme nad 
pôvodom a vývojom dnešných 
technických vynálezov, do-
staneme sa k zaujímavým 
poznatkom, ktoré sú vzácnym 
dedičstvom našich „dedov“. 

Jedným z najpopulárnejších technic-
kých vynálezov je jednoznačne auto-
mobil. Prvý automobil sa prakticky 
vzhľadom príliš nelíšil od koča, rozdiel 
bol len v tom, že nebol ťahaný koňmi. 
Tento tzv. kočiarový automobil bol 
vyrobený v roku 1807 a fungoval na 
princípe používania svietiplynu. Prvý 
vznetový motor uzrel svetlo sveta až 
o 70 rokov neskôr a otvoril tak cestu 
k ľahkému a praktickému motorovému 
vozidlu – automobilu.

Podobne aj vývoj motocyklov mal 
počiatky v snahe nahradiť ľudskú silu 
motorom. Prvé takéto snahy sa vykonáva-
li spočiatku na bicykloch. Prvý motorový 
pohon bicykla bol vynájdený v Nemecku 
okolo roku 1886. Tzv. motorové bicykle 
dali základ pre výrobu prvých moto-
cyklov, ktorých technické parametre sa 
postupne zdokonaľovali a podobne ako 
u automobilov začala sa objavovať vysoká 
variabilita svetových značiek. 

Tento proces zdokonaľovania tech-
nických parametrov u automobilov aj 
motocyklov zanechal za sebou vzácne 
pamätníky minulých čias, ktorým dnes 
hovoríme „veterány“. Slovo veterán 
označuje vždy niečo z čias minulých, 
čo prešlo určitým vývojom, ale žije 
dodnes. V prípade motocyklov a auto-
mobilov ide o exponáty staršie ako 30 
rokov. Mnohí títo starčekovia majú do-
konca viac ako 100 rokov a stále dokážu 
prejsť niekoľko km, čoho dôkazom 
je účasť jedného s týchto najstarších 
exponátov na Výstave historických 
vozidiel v Galérii MLyNy v Nitre. Tzv. 
HUPPMOBILE 20 z roku 1909 vďaka 
zanietenosti a vytrvalej snahe svoj-
ho hrdého majiteľa sa zúčastní tejto k
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jedinečnej výstavy. Návštevníci Galérie 
MLyNy okrem toho budú môcť vidieť 
na jednom mieste jednak predvojnové 
(Praga Piccolo 1928, Tatra 57 z roku 
1935, „automobil storočia“ Ford T, rok 
výroby 1916, Aero 1000, a.i.), jednak 
povojnové (Triumph Spitfire, Simca 
Elysee, Austin Healey, a.i.) automobily 
a motocykle (Motoconfort 1926, FN 
350 r. v. 1927, Wanderer 1939), ktoré 
ich starostliví majitelia zveľaďujú a udr-
žiavajú vo funkčnom stave. Na tejto 
unikátnej výstave bude celkovo vystave-
ných 14 automobilov a 10 motocyklov. 
Medzi týmito vzácnymi exponátmi sa 
dokonca nájde aj niekoľko originálov, 
t. z., že ide o automobil alebo motocy-
kel, ktorý neprešiel žiadnou renováciou 
a ľudia ho môžu vzhliadnuť v takom 
stave, v akom vyšiel z priamo výrobnej 
linky.

Renovácia veteránov je náročný a zdĺ-
havý proces a zohnať súčiastky do nie-
čoho, čo sa už desiatky rokov nevyrába, 
je značný problém. Navyše konštrukč- 
né parametre sú odlišné od súčasných 
automobilov a motocyklov a vyžadujú 
iné technologické postupy a veľa skú-
seností. Práve veteránisti sú ľudia, ktorí 
vedia, čo znamená stráviť pri renovácii 
hodiny, týždne, ba aj celé roky zavretí 
vo svojich dielňach. Vytrvalí veteránisti 

sa však vždy dočkajú odmeny za svoju 
prácu, keď sa môžu so svojím dielom 
popýšiť na výstave, súťaži alebo inej ak-
cii, kde sa tešia priazni širokej verejnos-
ti. Týmto ľuďom patrí vďaka za zacho-
vanie a znovuzrodenie tohto vzácneho 
dedičstva vedy a techniky. Sú to ľudia, 
ktorých motiváciou je láska k histórii 
a vďaka ich vytrvalosti a trpezlivosti je 
možné aspoň na chvíľu vrátiť čas späť.

Návštevníci Galérie MLyNy Nitra sa 
môžu tešiť okrem výstavy aj na zraz his-
torických vozidiel, ktorý sa bude konať 
dňa 1.5.2010. Štart a cieľ prehliadkovej 
jazdy bude od bočného vstupu do 
Galérie MLyNy zo Štefánikovej triedy. 
Okrem úžasných starých áut bude 
podujatie sprevádzať bohatý kultúrny 
program v podaní Lucie Lužinskej & 
All Time Jazz Tria a Kataríny Koščovej 
v sprievode Prešovského Dixielandu.

Návšteva každej takejto výstavy, či zrazu 
historických vozidiel je udalosť, ktorá 
vyvoláva pocity nostalgie u staršej 
generácie a údiv u tých neskôr narode-
ných. Preto veríme, že aj výstava a zraz 
historických vozidiel v Galérii MLyNy 
sa zapíše do pamäti ľudí ako niečo jedi-
nečné a vzácne.

Text: Ing. Tatiana Vagačová

Výstava 
historických 
vozidiel 
sa konala 
v Galérii 
MLyNy 
17. – 26. 4. 
2010

P O Z V Á N K A



30   |   rendez-vous

DIESEL, s ktorou som mal tú česť sa 
bližšie zoznámiť. Táto, u nás pomer-
ne neznáma verzia, ktorej produkcia 
začala v decemberi 2008, sa k nám 
dostala len nedávno. V cenníkoch je 
bežne uvedená ako najvyššia z mož-
ných úrovní výbav /POP, LOUNGE, 
SPORT a by DIESEL/, je však limitova-
ná počtom 10 000 exemplárov a bola 
kreovaná v spolupráci s dizajnérmi 
firmy Diesel. Tí jej namiešali špecifické 
metalické farby /čiernu, olivovo zelenú 
a hnedú/ a skrášlili ju množstvom 
vkusných a naozaj efektných doplnkov 
v saténovo matnej chrómovej farbe, ako 
sú exteriérové lišty, kryty spätných zr-
kadiel a B stĺpikov, aplikácia na zadnej 
kapote v retro štýle s imitáciou otvorov 
pre vzduch, prahové lišty či špecific-
ké 16 palcové hliníkové disky kolies. 
V interiéri je lakovaná časť palubnej 
dosky taktiež v matnej chrómovej farbe 
a teda nie vo farbe, karosérie, čo pôsobí 
veľmi imidžovým až luxusným doj-
mom. Na mnohých miestach karosérie 
i interiéru sa ocitli logá s vyobrazením 
hlavy mohykána a nápisy evokujúce 
atmosféru sveta módy. Nájdete tu 
napríklad aj čosi ako nity v nárazní-
kových lištách, či typické džínsové 
zadné vrecká, ktoré nahradili bočné 
kapsy predných sedadiel. Výsledok 
týchto úprav najlepšie dokumentujú 

Rozhodol som sa napísať nie-
čo o autíčku, ktoré je väčšine 
z vás známe a vo všeobec-
nosti veľmi sympatické. Platí 
to aj o tých, ktorých ostatné 
modely tohto výrobcu ne-
nadchýňajú. Tým autíčkom je 
II.generácia legendy Fiat 500.

V tomto období je na to niekoľko 
dôvodov. Je tu jar a s ňou prichádza asi 
polročné obdobie na vychutnanie si 
jazdy s otvorenou strechou. Fiat ponú-
ka takúto možnosť modelom 500C.

Ďalším dôvodom je vynikajúci výrob-
ný a predajný úspech. Koncom marca 
z výrobnej linky Tychy v Poľsku, zišla 
päťstovka s výrobným poradovým 
číslom 500 000. A to len za 21 mesiacov 
produkcie. Tá sa má podľa plánov roz-
šíriť aj za oceán, čím sa Fiat reetabluje 
aj na americkom trhu /od jari 2011 sa 
má spustiť výroba vo výrobných halách 
Chrysleru v Mexiku, a od roku 2012  
produkcia čisto elektrickej verzie  
500 EV v USA/. 

Len pre zaujímavosť – výroba prvej 
generácie, ktorej dizajnérom bol Dante 
Giacosa, trvala neuveriteľných  
18 rokov a celkovo bolo vyrobených  
3 427 648 kusov vo viac ako 100 ver- 
ziách vrátane úprav mnohými špeciali-
zovanými firmami.

V neposlednom rade by som Vám 
rád priblížil limitovanú verziu 500 by 
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časté pohľady okoloidúcich. Navyše je 
v aute množstvo komfortných prvkov. 
Veľká sklenená strecha, automatická 
klimatizácia, kožené čalúnenie, rádio 
s CD, MP3 s USB portom a Blue&Me, 
plná elektrická a bezpečnostná výbava 
/ESP v sérii s motorom 1,4/ či cúvacie 
senzory. Za príplatok potom xenónové 
reflektory, navigácia, elektrochromatic-
ké spätné zrkadlo, samočinná prevo-
dovka Dualogic...

Niečo z osobných poznatkov z jazdy. 
Testovaný exemplár bol osadený benzí-
novým štvorvalcom o objeme 1,2 l  
s výkonom 69 koní. Objektívne, nie je 
to žiaden trhač asfaltu. Výborne sa však 
hodí do mestskej premávky. Je veľmi 
tichý, na prvé tri prevodové stupne aj 
svižný, najmä v pásme nad 3500 ot/
min, a spotreba je veľmi priaznivá. Pri 
pohodovom motaní sa mestom bola 
výrazne nižšia ako výrobcom udáva-
ná. Bez problémov sa dá dosiahnuť 
5,9 l/100 km. Slabinou tohto motora 
je jazda po diaľnici, kde konštantná 
stotridsiatka nie je problémom, ale 
napríklad akcelerácia po nedobro-
voľnom spomalení zo 100 späť na 
130 je očividne namáhavá. Napriek 
tomu, že v takýchto situáciách treba 
občas podržať plynový pedál celkom 
na podlahe, sa priemerná spotreba /
vrátane svižnej jazdy horským terénom, 
mestom a dlhších diaľničných úsekov/ 
ustálila na 6,1 l/100 km. Naopak, pod-
vozok absorbuje s istotou aj ostrú jazdu 
zákrutami a som si istý, že by zniesol aj 

motor s dvojnásobným výkonom. Brzdy 
sú excelentné. Najviac ma však prekva-
pilo to, čo býva častým terčom kritiky 
talianskych áut – dielenské spracova-
nie. Po usadení za volant má človek 
pocit veľmi seriózneho a pevného auta. 
Sedadlá oplývajú dostatočným bočným 
vedením  
a dá sa v nich v pohode absolvovať aj 
trasa 400-500 km, volant padne presne 
do ruky a výborne umiestnená rých-
lostná páka má presné dráhy. Ani raz sa 
neozval žiaden podozrivý zvuk, škripot 
či vrzgot. A to ani pri prejazde nerov-
nosťami či výmoľmi, ktorých je mimo-
chodom na našich cestách po zime 
akosi početne. Vyzdvihol by som aj 
manévrovateľnosť pri parko-
vaní s elektrickým posilňo-
vačom CITy a prehľad za 
vozidlom vďaka veľkosti 
spätných zrkadiel. Za 
negatívne stránky, na 
ktoré sa však dá zvyk-
núť, považujem fakt, že 
vyšší vodič má pravé 
predkolenie opreté  
o stredovú konzolu, mier-
ne nepokojné správanie 
na priečnych nerovnostiach 
dané krátkym rázvorom /v tomto 
prípade aj nízkoprofilovými pneumati-
kami/ a šírku interiéru, determinovanú 
samozrejme rozmermi auta, pričom na 
dĺžku i výšku je miesta prekvapujúco 
veľa. Iste, nie je to na dlhé cestovanie, 
ale na presun po meste to bez problé-
mov stačí aj 4 dospelým – neuveriteľné, 
ale fakt. 

Teraz by som chcel objasniť, prečo 
venujem toľko pozornosti modelu

A U T O  -  M O T O

Bez 
problémov 
sa dá 
dosiahnuť 
5,9 l/100 km
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Na motívy románu N. V. Gogoľa
Do hlavného mesta gubernie pricestuje  

tajný radca Pavol Ivanovič Čičikov.  
S predstaviteľmi miestnej spoločenskej smotánky 

začne nadväzovať zvláštne rozhovory.  
Čoraz častejšie sa v nich spomínajú akési pochybné 

obchody s ešte pochybnejším artiklom - s mŕtvolami. 
Kto je tento Čičikov? O čo mu ide? No hlavne:  

kto je tá tajomná postava, ktorá ho sprevádza?  
Hra na motívy slávneho románu Nikolaja Vasilieviča 

Gogoľa. Gogoľ sa pri písaní románu inšpiroval 
Danteho Peklom a jednotlivé postavy románu vykreslil 

ako štúdie ľudí, ktorí vo svojej podstate nie sú podlí  
či zákerní, no akosi priľahko podliehajú svojim 
vášniam a slabostiam. Vytvoril tak komický,  

no zároveň hlboko pravdivý a znepokojujúci obraz 
spoločnosti, v ktorej sa ľudia  kvôli svojim slabostiam 

veľmi ľahko zapredávajú rôznym spoločenským 
diablom, podvodníkom a pokušiteľom.  

Z drobných súkromných nerestí tak vyrastá  
veľké spoločenské zlo.

Naša adaptácia je zároveň aj napínavým príbehom,  
v ktorom ide Čičikovovi o všetko.  

Podarí sa mu preštrikovať nepredvídateľnými 
nástrahami, ktoré naň čakajú,  

alebo prehrá všetko - vlastnú dušu aj slobodu? 
Účinkujú: 

Richard Stanke a. h., Kristína Turjanová,  
Zuzana Kanócz a. h., Juraj Loj, Juraj Hrčka,  

Eva Pavlíková, Žofia Martišová, Ivan Vojtek st.,  
Milan Ondrík, Peter Oszlík, Branislav Matuščin, 

Vladimír Bartoň, Daniela Pribullová,
spevácky zbor Nitria a študenti  

Súkromného konzervatória v Nitre.
Réžia: 

Michal Vajdička

Predstavenie podporili:
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500 by DIESEL, ktorý nie je žiadnou novin-
kou. Je to preto, že na autosalóne v Ženeve 
bola predstavená táto fiatka v novej špeciál-
nej tmavomodrej micalitickej farbe „midnight 
indigo“ s 3D efektom, a s novým motorom,  
1,3 litrovým turbodieselom Multijet II. gene-
rácie so 16 ventilmi, výkonom 95 ks a systé-
mom START&STOP s neuveriteľne nízkymi 
emisiami, (len 104 g/km CO2). Verte, že 
päťstovka s týmto motorom dá na vyššie uve-
dené nedostatky celkom zabudnúť a určite sa  
s ňou bude dať aj športovo vyžiť. Istotne vyča-
rí majiteľom úsmev na tvári aj pri tankovaní. 
Priemerná spotreba je 3,9 l/100 km! No  
a celkom čerstvou informáciou je, že 
12. apríla bola v Tokiu prezentovaná verzia 
500C by DIESEL.

A tým sa opäť dostávam k otvorenej ver-
zii nesúcej názov 500C /ako cabrio/, hoci 
označiť ju za plnohodnotný kabriolet by asi 
nebolo celkom správne. Bočné rámy síce 
zostali nezmenené, po odtiahnutí soft topu 
aj so zadným sklom však dokáže poskytnúť 
taký intenzívny kontakt s okolím ako úplne 
otvorené autá. Výhodou je i to, že strechu 
možno elektricky odsunúť a zastaviť v niekoľ-
kých polohách a manipulovať s ňou i počas 
jazdy. Strecha nepotrebuje samostatný úložný 
priestor a nezmenšuje kufor, čo by pri tak 
malom aute bol hendikep Takýmto riešením 
sa ušetrilo pri vývoji na spevňovaní karosérie 
a systémoch chrániacich hlavy cestujúcich 
v iných kabrioletoch pri kolízii. Tým sa Fiat 
500C stáva najprístupnejším otvoreným ma-
lým autom. Ceny začínajú verziou POP 1,2 na 
13 800,- a končia verziou LOUNGE 1,4 l a 1,3 
Multijet na 17 800,- Euro. Ceny pre 500C by 
DESEL u nás ešte neboli stanovené.

Na záver s radosťou konštatujem, že autíčko, 
ktoré je také milé na pohľad, je také aj pre 
bežného užívateľa. Obratné, spoľahlivé, veselé, 
úsporné, praktické, kúzelné, kvalitné a nádher-
né. Jazdiť s ním vám vždy urobí radosť. 
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Ako blesk sa rozšírila sprá-
va, že Galériu Mlyny v Nitre 
navštívil pán Béla Bugár, líder 
slovensko-maďarskej strany 
Most-Híd. Nerobievam roz-
hovory s politikmi, neláka ma 
to a úprimne povedané, ani 
sa neviem rozumne pýtať. 
Odložila som hanbu nabok 
a urobila som dobre. Pána 
Bugára sme našli začítaného 
v predajni s knihami, ale na-
priek časovému tlaku nám od-
povedal ochotne a  s úsme-
vom. Z pár otázok a rýchlych, 
ale úprimných odpovedí bolo 
hneď jasné, že jeho radosť 
z bežných každodenných vecí 
a zo života vôbec, by mohla 
byť nákazlivá, a to i naprieč 
celým politickým spektrom.

Ste veľmi vyťažený človek, dokážete si 
nájsť kúsok voľného času? Ako ho potom 
využívate?

Teraz je to veľmi ťažké. Až do 12.júna 
budem skoro každý deň bez prestávky 
v jednom kolotoči, cestujem na východ-
né i stredné Slovensko. Ale ak sa dá, v so-
botu doobeda je môj čas. Keď môžem, 
venujem sa záhrade, som veľmi vášnivý 
záhradkár. Mám veľkú zeleninovú záhra-
du, k dnešnému dňu už mám zasadený 
hrach i špenát, vysadené všetky planty.

V politike sa môžete narobiť koľko 
chcete a výsledok niekedy neprichádza 
aj mnoho rokov, preto tá záhrada. Tam 
nič neoklamete. Koľko úsilia jej venujete, 
toľko vám vráti.

Mal ste vždy taký pozitívny vzťah 
k záhrade?

Celý život som mal rád záhradu. Moji 
rodičia sa presťahovali do Šamorína 
z jednej menšej dedinky v čase, keď moja 
mama bola so mnou tehotná v siedmom 
mesiaci. Za dva mesiace som sa narodil 
ako už ako Šamorínčan s tým, že sme 
mali veľkú záhradu, kde ma už ako 8-10 
ročného chlapca otec zapájal do rôznych 
prác. Pravda je, že keď išiel postrekovať 
a strihať stromy, to som veľmi neobľu-
boval, lebo som potom musel zbierať 
narezané konáre a vetvičky. Ale inak 
mám manuálnu prácu v záhrade veľmi 
rád, všetko robím sám, sadím, strihám, 
postrekujem, okopávam, skoro všetko 
máme dopestované vlastné, málo čo 
musíme dokupovať.

Pôsobíte ako človek, ktorý vie mať radosť 
zo života. / pán Bugár si práve objednal 
medový rez ako svet / Zrejme si potrpíte 
aj na dobrú kuchyňu.

To teda áno. Moja svokra robila 28 rokov 
kuchárku. Najprv som poochutnával 
všetky zákusky a potom som povedal, že 
aj dcéra môže byť. / smiech / Žartujem, 
nebolo to teda celkom tak, ale pravda je, 
že ja mám veľmi dobrú a šikovnú svokru, 
tento rok bude mať 78 rokov a chvala-
bohu sa teší dobrému zdraviu, stále nám 
výborne navarí i napečie.  
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Moja žena tiež vynikajúco pečie, takže 
u nás je vždy navarené a aspoň raz do 
týždňa napečené.

Počula som, že máte i úprimný vzťah 
k zvieratám.

Veľmi vrelý. Niečo Vám ukážem. / neve-
rím vlastným očiam, pán Bugár má fotky 
štvornohých miláčikov v mobile. Tým de-
finitívne získal môj voličský hlas!/ Dostal 
som dvoch kocúrov od príbuzných a už 
sú ,,v tom,,. Tak sme sa tešili a čo teraz 
s nimi? Ale mačky musím mať, máme pri 
dome veľa rôznych otvorených priesto-
rov, kde by sa nám inak nasťahovali myši. 
Mám aj psa, airdelského teriéra, krásne-
ho. Chodili sme s ním seriózne na cvičák, 
takže základné veci vie. Už sa nám dnes 
vrátili i lastovičky, hniezda majú v kurí-
ne, murovanom, muroval som ho sám! 
Vlastnými rukami!

Viem, že máte dcérku, ona zdieľa tieto 
vaše vášne pre záhradu a pre zvieratá?

No záhradu neznáša! Poď vytrhať burinu- 
čo? ja? Ale poležať pod stromami, pri ba-
zéne, jahody pojedať, to už hej. Má rada 
ovocie, my máme vlastnú hrušku, višňu, 
marhule, broskyne, tri druhy jabloní, 
takže jej vzťah k záhrade sa zúžil na to, že 
s radosťou konzumuje.

Koľko má dcéra rokov?

Už sa pomaly, ale blíži k sedemnástke. Je 
to pomaly ale isto samostatná osoba. Ale 
je poslušná, i dnes má stretnutie z cir-
kevného krúžku, stretne sa tam 100-120 
mladých ľudí, majú rôzne zaujímavé 
prednášky a potom večer mejdan. Veselý 
život!

Viete dcérke niečo kúpiť, chodíte s ňou 
na nákupy, viete jej poradiť?

Chodím, snažím sa, ale ona je potvora, 
vždy mi povie: Oci, ale toto sú ženské 
veci, tomu nerozumieš. Asi ma tam 
nepotrebuje. Ale keď jej kúpim ja sám, 
asi sa jej to veľmi nepáči. Zrejme je to 
normálne, nerobím si z toho ťažkú hlavu, 
veď inak nám robí samú radosť.

Manželke viete kúpiť?

/ veľký smiech / Kozmetiku, parfumy,

rôzne krémy a drobné darčeky, to 
áno, ale oblečenie si netrúfam.

Máte chuť alebo čas športovať?

Ale áno. Teraz síce nemám čas, ale 
cez zimu chodím každý týždeň 
dva krát, ak sa dá aj tri-krát do 
fitnescentra, cez leto, ak mám čas 
aj popri práci na záhrade, rád si 
zaplávam. Máme bazén namiesto 
viniča, no to keby svokor videl!

Vidím, že ste si kúpili knihu, do 
ktorej ste sa pred chvíľou začítali, 
o čom je?

Veľmi zaujímavá kniha o mafii 
na Slovensku. Zažil som to na 
vlastnej koži, keď mi v Dunajskej 
Strede hodili na auto granát. 
Našťastie sa skĺzol po ozdobnom 
plote do záhrady a tam vybuchol, 
takže sa mi nič nestalo. Ale to už 
je dávno...

Čas sa nám kráti, čo by ste poprial našim 
čitateľom?

Želám im veľa času na „zastavenie sa“. 
Mám taký pocit, ako keby sa každý z nás 
stále niekam ponáhľal a vždy mám chuť 
sa opýtať prečo? Utekajú nám krásne, 
neopakovateľné momenty, chvíle s rodi-
nou, s blízkymi. To podstatné si nemáme 
čas všímať. 

A preto, že som politik a čakajú nás voľ-
by, želám vašim čitateľom dobré, poctivé 
a úprimné rozhodovanie sa 
12. júna. Také, ktoré o štyri roky 
neoľutujú. 

/Čas nám vypršal, pán Bugár predsa len išiel niečo  
pozrieť do obchodov a úprimne povedané, bolo mi to ľúto.  
Na svete je ešte toľko veselých vecí, o ktorých by sa  
s ním dalo úprimne porozprávať.../

S Bélom Bugárom 
sa zhovárala Andrea Marešová

R O Z H O V O R

V záhrade,  
na rozdiel
od politiky, 
vidíte
niekedy  
už o týždeň 
výsledok.



rifle SIDE STEP 
NEW BLUE

€ 75.00

plavky € 59.00

Na počiatku pri vzniku Roxy bolo vybraných 
šesť vizionárok, čiže kreatívnych slečien, ktoré 
sa dovtedy venovali nezávislej činnosti. Teraz ale 
mali spojiť sily dohromady a pracovať na množ-
stve spoločných projektov, slúžiacich k propagácii 
značky. Nájdeme medzi nimi ako mnoho designé-
rok, tak i bloggerku píšucu o móde, alebo spe-
váčku a skladateľku textov v jednom. Všetky sa 
potom spoločne usadili v Los Angeles a dlhú dobu 
pracovali na tvári značky Quiksilver Women’s.
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jedna z najobľúbenejších značiek
po celom
svetesúčasnej mladej generácie

Predajňu značiek Quicksilver a Roxy nájdete na 1. poschodí 
Galérie MLYNY v Nitre, v pasáži pri SLSP a Tatra banke
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Každodenná starostlivosť pomáha udr-
žiavať koňa zdravého a čistého. Česanie 
utužuje tvoj kontakt s koňom a súčasne 
umožňuje zistiť včas prípadné problé-
my, ktoré sa môžu vyskytnúť z vyčerpa-
nosti, najmä na nohách. 

Každý kôň musí mať vlastnú sadu 
čistiacich potrieb. Kefy treba pravi-
delne vyprať a prečesávať, aby zostali 
čisté. Na pastvine nevyžaduje kôň 
časté čistenie, srsť musí byť dostatočne 
mastná, aby ho ochránila pred dažďom. 
Ustajnený kôň musí byť oveľa častejšie 
trimovaný.

Ak chceš s koňom nadviazať priateľský 
vzťah, nezačni ho hneď automaticky 
čistiť. Po príchode do boxu ho začni 
hladkať a takýmto spôsobom mu prejdi 
po celom tele. Kôň sa pri tom upoko-
juje a ty zároveň môžeš odhaliť rôzne 
poranenia, kožné choroby a podobne.

Box v stajni treba čistiť denne. Na od-
straňovanie znečisteného steliva 

Ko
ní

k

Kone sú štvornohé bylinožra-
vé cicavce s jedným kopytom 
na každej nohe. Sú to spolo-
čenské zvieratá a v prírode žijú 
v 10-20 členných čriedach. 
Kobyly sú schopné od veku 
2-3 rokov priviesť na svet  
1 mláďa ročne.

V dávnej minulosti boli divé, dnes sú 
však takmer všetky kone zdomácnené. 
Väčšina kopytníkov patrí medzi pár-
nokopytníky, ich nohy sú zakončené 
dvoma prstami s kopytami. Nohy koňa 
sú však zakončené jedným veľkým 
kopytom. Táto vlastnosť spolu s dlhými 
a silnými nohami robí z koní rýchlych 
a neúnavných bežcov. 

Starostlivosť o koníka je veľká zodpo-
vednosť. Kôň potrebuje predovšetkým 
kvalitné krmivo, ustajnenie a dobrú 
vodu, ktoré sú základnými predpoklad-
mi zdravia a dobrej kondície. Dostatok 
času treba venovať upratovaniu stajne 
a opatere koňa. Treba sa naučiť veľa 
o jeho živote, rozumieť mu a poznávať, 
ako sa cíti. Starostlivosť o koňa je tvrdá 
práca počas celého roka, ale vzťah me-
dzi tebou a koníkom je štedrou odme-
nou za vynaloženú námahu.
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z podstielky treba používať vidly so 
4 zubami. Po skončení práce treba 
náradie očistiť a odložiť na bezpečné 
miesto.

Koníkovi najlepšie vyhovuje pokojné 
a spoľahlivé zaobchádzanie. Preto sa pri 
ňom pohybuj normálne, buď pokojný, 
ale dôsledný. Kone sa ľakajú náhlych 
pohybov a silného hluku, preto sa im 
prihováraj hlbším, miernym hlasom.

Z času na čas budeš musieť koňa chytiť. 
Aj keď sa ponáhľaš, musíš vzbudzovať 

dojem, že máš dosť času. Je užitočné 
zavše chytiť koňa, odmeniť ho a zase 
ho pustiť, aby každý tvoj dotyk nespájal 
s osedlávaním. Pristupuj ku koňovi zo 
strany po hlasnom oslovení tak, aby 
ťa videl. Stoj uvoľnene, tým mu dávaš 
na vedomie, že môže k tebe pokojne 
prísť.

Starostlivosť o koníka je veľmi náročná 
a zodpovedná úloha. Tvojou odmenou 
bude dlhoročný verný priateľ, akému 
sa nič nevyrovná.

V rámci svojej kampane „MLyNy S láskou...“ venovala všetkým škôlka-
rom v Nitre a vo väčších mestách Nitrianskeho kraja veselé, ale i poučné 
dvojjazyčné pexeso. Vtipnou formou poňaté kresbičky najobľúbenejších 
zvieratiek, anglická abeceda a slovenský preklad pomôžu najmenším deťom 
odhaľovať prvé tajomstvá cudzieho jazyka. 
 MLyNy vám všetkým prajú
 príjemné hranie!

Našim najmenším 
Galéria Mlyny v Nitre pripravila našim najmenším 
ratolestiam opäť jedno príjemné prekvapenie.

S láskou...

Detskú dvojstranu 
sponzorovala 
spoločnosť Dráčik:



40 | rendez-vous

Ta
M

M
y

 F
a

s
H

io
N Tričko

s motívom
Spoongebob 

€ 20.00

Šifónové šaty 
s leoparďou 

potlačou 
€ 30.00

Slávnostné šaty 
v rôznych farbách 

€ 33.00

Opasok € 8.60

Tenisky so srdiečkami 
€ 23.00

Riflové minišaty 
€ 32.40

Úpletové šaty
s pásikmi  

€ 32.40

Štýlovo prešité úzke 
motorkárske rifle 

€ 34.00 Legíny
ako úzke rifle 
€ 23.00

Karovaná 
košeľa  
€ 27.50

Legíny 
v rôznych 
farbách 
€ 11.50

Tenisky € 19.33

Tričko 
s Hello Kitty 

€ 20.00

Gorálkový 

náhrdelník  

€ 5.50



Predajňa TAMMY FASHION sa nachádza v GALÉRII MLYNY na 2. poschodí

Šifónové šaty 
s leoparďou 

potlačou 
€ 30.00

Slávnostné šaty 
v rôznych farbách 

€ 33.00

Náhrdelník 
s príveskami 

€ 5.50

Sandále 
so zlatými 
cvokmi  
€ 23.00

Sponky rôznych 
tvarov a farieb  
€ 3.60

Čelenka 
€ 4.50

Čierne topánky 
so strieborným 

gombíkom  
€ 23.00

Kabelka 
v tvare srdca  
€ 11.50

Opasok € 8.60

Riflové kraťasy  

€ 23.00
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1
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Tenký svetrík 

s vreckami  
€ 21.00

Minisukňa 
s volánmi 
€ 21.00

Sandále s polodrahokamami  
€ 23.00

Slávnostnéšaty vyšívané
flitrami 
€ 30.00

Tr
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u 
€ 

1
5
.9

0

Náhrdelník
so srdiečkom 

€ 5.50

M Ó D A  M L A D Ý C H
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Z tejto definície jednoznačne vyplýva, že bež-
ný človek si pri počutí slova fast food automa-
ticky predstavuje typ zariadenia, kde sa všetky 
pokrmy pripravujú rýchlo, z polotovarov, 
konzumujú sa vysokou rýchlosťou a hlavne sú 
nezdravé. 

Papa Chicken si dáva záležať na tom, aby suro-
viny, z ktorých sú pokrmy pripravované, boli 
vždy čerstvé, či sa už jedná o zeleninu, alebo 
mäso. Každý zo zamestnancov sa starostlivo 
venuje príprave jedla tak, aby výsledkom bol 
lahodný pokrm, pripravený v čo najkratšom 
čase. V našom sortimente nie sú len fritované 
pokrmy, ale aj „jedlá na prírodný spôsob“ 
ako napríklad Steak Dublin, grilovaný tanier 
Montana, Gyros na viacero spôsobov alebo 
ponuka šalátov, čo zabezpečuje, že z našej 
ponuky si vyberie naozaj každý. 

Fast food – pojem známy ako 
reťazec rýchleho občerstvenia, 
ktorý hovorí o zariadeniach, 
kde je jedlo nielen rýchlo pri-
pravované, ale aj servírované 
a konzumované. Preto by sa 
každé jedlo s krátkym časom 
prípravy mohlo považovať za 
fast food. Ale za fast food po-
važujeme hlavne systém prí-
pravy pred pripravených ingre-
diencií a ich servírovacej formy 
„take away“ (so sebou). 

Fast food Papa 
chicken nájdete na 
2.poschodí Galérie 
MLYNY v Nitre
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a prebieha bez použitia tukov a ďalších 
zdraviu škodlivejších prísad. Jedným 
„znečisťujúcim“ faktorom je príjemná 
aróma veľmi chutných sendvičov čerstvo 
upečených priamo v reštaurácii. 

Spoločnosť SUBWAy® si zakladá na 
ponuke zdravších produktov, čistote svo-
jich reštaurácii a zameraní na okamžité 
chute zákazníka. Jednoducho unikátna je 
príprava sendvičov priamo pred očami 
zákazníka, ktorý si tak vlastne vytvorí 
a skombinuje svoj vlastný sendvič. 

Je len a len na Vás, čo si do daného 
sendviča vyberiete. SUBWAy® má pre Vás 
pripravené rôzne druhy mäsových, ale aj 
vegetariánskych náplni, ktoré si následne 
doplníte výberom zeleniny a chutného 
dressingu resp. omáčky. Tak príď aj Ty 
a vyskladaj si svoj vlastný send- 
vič. Nájdete nás v nákupno-zábavnom 
centre Galéria MLyNy Nitra na druhom 
poschodí vo foodcourte. 

S viac než 32 683 reštaurá-
ciami v 91 krajinách sveta je 
SUBWAy® značka s najväčším 
frenčajzom v oblasti sendvičov 
a získala vedúce postavenie 
v medzinárodnom rozvoji v od-
vetvi rýchleho občerstvenia.

Firma pôsobí na trhu už 45 rokov a prvá 
SUBWAy® reštaurácia mimo územia 
Severnej Ameriky bola otvorená v roku 
1984 v Bahrajne. Od tej doby SUBWAy® 
koncept obletel svet a reštaurácie sa 
otvárajú od Argentíny až po Zambiu. Jej 
pobočky sú po celú dobu veľmi kladne 
hodnotené, nielen zákazníkmi, ale aj 
odbornou verejnosťou. 

Keď sa SUBWAy® reštaurácia otvorí 
kdekoľvek, základné menu zostáva 
takmer rovnaké – s výnimkou niekto-
rých kultúrnych a náboženských variácií. 
Svetobežníci tak môžu očakávať rovnakú 
kvalitu surovín bez ohľadu na to, akú 
krajinu navštevujú. Môžete si vychut-
nať morčací sendvič s väčším výberom 
zeleniny a omáčok, podávaných na čer-
stvo upečenom chlebe v reštaurácii na 
Jamajke a následne odcestovať na Nový 
Zéland a objednať si rovnaký morčací 
sendvič. 

SUBWAy produkty

Produkty SUBWAy® sú zamerané oveľa 
viac racionálne, ich filozofiu stručne, 
jasne a názorne vystihuje používaný 
slogan „ SUBWAy = EAT FRESH™“ . Ich 
príprava je technicky veľmi jednoduchá 

ČO Je...

Fast food Subway 
nájdete na 2.po-
schodí Galérie 
MLYNY v Nitre
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H O R O S K O P

Baran (20. 3. – 19.4.)
Ani sme sa nenazdali, až už teplé dni 
hýbu našim svedomím: ,,Čo si celú 
zimu robila, že si neoblečieš tú sukňu 
z minulého roka? ,,Teraz je načase 
zúročiť povesť tvrdohlavého Barana, 
vyskočiť na stacionárny bicykel, šliap-
nuť do pedálov a rozbehnúť sa v ústrety 
lepšej postave. Podporné prostriedky 
k tomuto vojnovému ťaženiu hľadajte 
v lekárni...

Býk (19. 4. – 20. 5.)
Ohnivá povaha vyžaduje horúce a ne-
kompromisné riešenia. Oteplilo sa, tak 
hor sa na budovanie nového šatníka. 
Odložte z minulého roka len tie naj-
vydarenejšie kúsky a zvyšok doplňte 
módnymi vychytávkami. Pár dobrých 
tričiek, jedny skvelé džínsy, nezabudnite 
na veľkú letnú tašku. Nakupujte múdro 
a uvážlivo, nezabudnite však, že každý sa 
otočí za ženou v červenom...

Blíženci (20. 5. – 20. 6.)
Rozpoltená osoba, večne bojujúcu sa sa-
mým sebou. Tak tomuto treba dať na jar 

na frak. Ak polovica z vás túži po kveti-
novom motíve a tá druhá po pásikoch, 
uspokojte obe. Ak jedna bodky a druhá 
kocky, je načase učiť sa kombinovať. 
Zavolajte na nákup dobrú priateľku 
a hlavne sa nebojte netradičných stylis-
tických riešení. Na jar sa znesie všetko 
a keď nejde o život, ide o ...

Rak (20. 6. – 22. 7.)
Kvetinové vzory, najlepšie ruže a hor-
tenzie, pastelové farby, optimálna 
zelená a fialová, nádherná bižutéria 
a tam sa fantázii žiadne medze nekladú. 
Základnou farbou nech je ale pre vás 
biela, na nej pastelové kvety najlepšie 
vyniknú. Na nohy jednoznačne zlaté 
sandále, manikúra a pedikúra nech sa 
pre vás stanú samozrejmosťou, ak sa tak B
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už nestalo. Toto bude pre romantické-
ho raka to pravé orechové....

Lev (22. 7. – 22. 8.)
Pre pompéznu Levicu sú tento rok ako 
stvorené zvieracie motívy. A to nielen 
škvrny vlastného rodu, ale i ostatných 
zvieracích druhov. Levica dokáže nosiť 
zlato ako žiadna iná a spolu so základ-
nými farbami bielou a smotanovou sa 
môže stať nekorunovanou kráľovnou 
tohto leta. Pozor na vhodnú vizáž, nie-
kedy je menej viac...

Panna (22. 8. – 22. 9.)
Pre statočné a usilovné Panny táto 
jar a leto prinášajú závan pastelových 
farieb a trochu jemnej krajky, ktorá 
i bežnému kusu oblečenia dodá krehký 
náznak spodnej bielizne. Nechajte vo 
výstrihu zaznieť kúsok čipky, na džín-
soch fragment výšivky, jemný filigrán-
sky šperk a vzduch bude nabitý eroti-
kou. Panny sú posledné, ktorým na tom 
záleží, ale trochu pochvaly a obdivných 
pohľadov na jar nikomu neublíži... 

Váhy (22. 9. – 22. 10.)
Ak Váham niečo chýba, bude to práve 
nadčasový džínsový kúsok, ktorý treba 
nielen túto sezónu jednoznačne vlast-
niť. Klasické džínsy boyfriend, najlep-
šie roztrhané a deravé skombinujte 
s bielou pánskou košeľou. Džínsové 
volánové minišaty doplňte bohatou 
kvetinovou bižutériou a na aktuálne 
námornícke tričko nebojácne šupnite 
džínsovú bundičku...

Škorpión (22. 10. – 21. 11.)
Oranžová, červená a cyklámenová nech 
vytvoria hymnu tohto leta pre hašte-
rivého Škorpióna. Netradičná kombi-
nácia pri troške citu vytvorí neopako-
vateľnú náladu volajúcu exotickými 
diaľkami. Závan indického mysticizmu 
podporí množstvo orientálnej bižu-
térie. Celkový dojem umocní kvapka 
vône, ktorú treba na toto obdobie 
starostlivo vybrať....

Strelec (21. 11. – 21. 12.)
Biela, modrá a červená by sa mali stať 
piliermi vášho šatníka, ak ho chcete – 
a to veľmi rozumne – postaviť na ná-
morníckej téme. Nestarnúca klasika, 
ktorá dodá každej žene mladistvý 
šmrnc, uznáva základnú kombináciu 
týchto farieb, ktorým vládne všemoc-
ný pásik. S trochou citu a množstvom 
zlatých reťazí docielite výsledok, ktorý 
ani časom nestráca na kvalite...

Kozorožec (21. 12 – 20. 1.)
Ako je to dávno, čo ste si kúpili niečo 
naozaj ružové? Prečo sa tejto farby báť, 
ak vyberáte s rozumom, kombinujete 
s citom a pomáhate si kamarátkou. 
Ružová sa skvele hodí k bielej, zelenej, 
fialovej i svetlo sivej, k zlatu i k striebru. 
Preč s predsudkami, že je pre malé deti 
a infantilné spisovateľky ľúbostných 
románov a začnite experimentovať...

Vodnár (20. 1. – 19. 2.)
Už cítite blížiace sa leto a neviete sa 
dočkať? Vymeňte nepohodlné materiá-
ly za nadčasový ľan, to je pravý ukazo-
vateľ vašich módnych znalostí a záruka 
dokonalého pohodlia. Dobre padnúci 
ľanový kostým sa skvele hodí do práce 
i na voľný čas. Že sa bojíte údržby? Ako 
hovorí jedna moja skúsená priateľka: ,, 
Som pokrčená, lebo na to mám!,,

Ryby (19. 2. – 20 .3.)
Milované Ryby, váš čas prichádza. 
Predstava leta nie je nikomu tak blízka 
ako práve vám. Šortky, skvelé tričká 
a velikánska plážová taška sú to, čo 
treba urýchlene zakúpiť. Kombinácie 
farieb, vzorov, doplnkov, všetko je dovo-
lené tomuto hravému znameniu. Ak ne-
viete, kde začať, skúste bielu, tyrkysovú 
a perleťové doplnky. Váš druhý domov 
je predsa vo vode...
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www.dormeo.sk
vytvárame šťastný domov

Matrac DORMEO MEMORY 2+12
Úľava pre bolestivú chrbticu na pamäťovej pene
– kvalitný Ecocell (12cm) a pamäťová pena (2cm) – uvoľňujú napätie 

v chrbte, krku aj bokoch
– izotermický – v lete chladí, v zime hreje
– ochrana Sanitized – chráni pre roztočmi, baktériami a alergénmi

Matrac DORMEO COMFORT
Dokonalý komfort a zdravý spánok
– anatomický a ortopedický – kopíruje tvar Vášho tela, umožňuje 

maximálnu relaxáciu pre chrbticu a svaly
– ochrana Sanitized – chráni pred roztočmi, baktériami a alergénmi
– karbónové vlákna Resistat - odpudzujú prach, chránia pred 

elektromagnetickým žiarením

Viac informácií o Dormeo výrobkoch získate na tel.č.: 0903 400 916 

 alebo v našej predajni NA 2.POSCHODÍ 

PRÍĎTE SI VYBRAŤ MATRAC PRESNE PODĽA VAŠICH PREDSTÁV A POŽIADAVIEK

Prineste tento kupón do našej predajne 
a dostanete milý darček!

Matrac DORMEO ORTHOPEDIC
Ideálna podpora Vášho tela
– anatomický – počas spánku sa dokonale prispôsobuje tvaru Vášho tela
– ortopedický – chrbticu udržiava v prirodzenej polohe, čím odstraňuje bolesti
– kvalitný materiál Eliocel zabraňuje nadmernému poteniu počas spánku
– ochranná vrstva Sanitized chráni matrac pred všetkými druhmi plesní

Potešte seba a svojich blízkych praktickými 
a originálnymi darčekmi DORMEO

Cena: od 139,90 €

Cena: od 184,90 €

Cena: od 159,90 €

Cena: od 79,90 €

Matrac DORMEO RENEW
Využijete vždy a všade
– prístelkový matrac z pamäťovej peny 

a anatomický vankúš
– tvarovateľný a anatomický – zabezpečuje

optimálnu polohu chrbtice a hlavy počas spánku
– ideálny na akékoľvek lôžko, matrac, pohovky,

gauč, ale dá sa na ňom vyspať aj na zemi

Platnosť kupónu do 30. 6. 2010



rendez-vous   |   47

◀ ◀ Hlavnú výhru odovzdala pani Kataríne Ketmannovej

 riaditeľka Mlyny a.s. Ing. Slavomíra Tóthová 

 a zástupca spoločnosti HM CARS, 

 ktorá venovala auto do spotrebiteľske 

 súťaže MLYNY PARÁDA.

1. cena LANCIA YPSILON – Katarína Ketmannová, Nitra 2. cena 4 dňo-

vý pobyt vo Wellness Hoteli Patince **** - Lenka Beňová, Hlohovec 

3. cena strieborný šperk so Swarovski Topas drahokamami od predajne 

INSINI – Miroslava Bartovilová, Šaľa - snowboard od predajne QUIKSIL-

VER – Denisa Blaškovičová, Nové Zámky 5. cena – ortopedický matrac 

z radu Dormeo Clean Comfort, venovala predajňa DORMEO – Július Herda 

6. cena – 3 dňový pobyt v hoteli THERMA **** v Dunajskej Strede – Edit Bal-

kó, Kolíňany 7. cena – darčeková poukážka v hodnote 200,-€, venovala pre-

dajňa BILLA – Ľuboslav Bolfa, Nitra 8. cena – darčeková poukážka v hodno-

te 100,-€, venovala predajňa TRIUMPH – Ivona Rawingerová, Nitra 9. cena 

– detská stolička, venovala predajňa Predeti.sk – Miroslava Srnková, Tlmače  

10. cena – darčeková kazeta Gucci, venovala predajňa FAnn par-

fumerie – Vilma Kicová, - darčeková kazeta Ferre Rose Prin-

cesse, venovala predajňa FAnn parfumerie – Ivana Martinčeko-

vá, Topoľčany - nákupná poukážka v  hodnote 60,-€, venovala 

predajňa DEICHMANN – Ivana Dobrovodská, 13. cena – nákupná poukážka 

v hodnote 50,-€ venovala predajňa HUMANIC – Marína Valkovičová, Prievidza 

14. cena – dámsky župan, venovala predajňa NOIDUE – Eva Guldanová, 

Šenkvice 15. cena – konzumná poukážka v  hodnote 30,-€, venovala 

reštaurácia ROBINSON, František Wolcer, Kalná nad/Hronom 16. cena – 

balíček v hodnote 30,-€, venovala predajňa BEPON – Ivan Radulov, Ivánka 

pri Nitre

◀ Najväčšiu radosť z výhry mal očividne synček pani Kataríny. 
 Prajeme mu veľa šťastných kilometrov v autosedačke!

◀ ◀ ◀



2.5. 15.00 h Palculienka Štúdio Tatra
3.5. 9.30 h Palculienka Štúdio Tatra
4.5. 9.30 h Koľko jahôd rastie na mori Štúdio Tatra
6.5. 9.00 a 10.30 h Budkáčik a Dubkáčik Štúdio Tatra
7.5. 9.30 h U Temnej Irmy a Chromej Krásky Štúdio Tatra
  18.00 h U Temnej Irmy a Chromej Krásky
9.5. 15.00 h O psíčkovi a mačičke Veľká sála

STRETNUTIE – SETKÁNÍ – SPOTKANIE 
– TALÁLKOZÁS 10. – 14. MÁJA 2010

12. ročník prehliadky divadiel a divadelných škôl krajín V4

10.5. 19.00 h Jánošík, Janosik, Jánošík SDKSvN, Divadlo Drak CZ, Divadlo Lalka PL, Štúdio Tatra
11.5. 9.30 h Doremifa Sol nad zlato Divadlo Drak, Hradec Králové, CZ, Veľká sála
  10.30 h Svadobá košeľa VŠMU Bratislava, SK, Štúdio Tatra
  17.00 h Postav na čaj DAMU Praha, CZ, Veľká sála 
  19.00 h Othelo alebo Škrtič benátsky Bábkové divadlo Žilina, SK, Pred SDKSvN
12.5. 9.30 h Krídla kráľa Mateja MárkusZínház, Pécs, HU, Štúdio Tatra
  10.15 h Noc nastala, vôkol ticho panuje VŠMU Bratislava, SK, Veľká sála
  18.00 h Hráme Vivaldiho VŠMU Bratislava, SK, Štúdio Tatra
  19.00 h Krajina nikoho Studio Kompania, HU, CVČ Domino, Nitra
  21.00 h Koncert Studio Kompania, HU, Pred SDKSvN
13.5. 10.00 h Palculienka SDKSvN, SK, Štúdio Tatra
  13.00 h Ukážky semestrálnych prác Akademia Teatralna, Katedra bábkoherectva, PL, Štúdio Tatra
  14.00 h Hašterica Katedra bábkarskej tvorby VŠMU, SK, Veľká sála
  19.00 h U Temnej Irmy a Chromej Krásky SDKSvN, SK, Štúdio Tatra
14.5. 9.30 h Hracia skrinka Veľká sála
  10.30 h Stvorenie KALD DAMU, Praha, CZ, Štúdio Tatra
  14.00 h Iný svet Umjetička Akademia, Osijek, HR, Veľká sála
  18.00 h STRIP SHOW KALD DAMU, Praha, CZ, Veľká sála
  19.30 h PIXI KALD DAMU, Praha, CZ, Štúdio Tatra
16.5. 15.00 h Ako šlo vajce na vandrovku Štúdio Tatra
17.5. 9.30 h Jánošík Štúdio Tatra
18.5. 9.30 h Jánošík Štúdio Tatra
19.5. 9.30 h Jánošík Štúdio Tatra
20.5. 9.30 h Jánošík Štúdio Tatra
20.5. 16.00 h Deň matiek – ZŠ Fatranská Nitra Veľká sála, na pozvánky
23.5. 15.00 h Budkáčik a Dubkáčik Štúdio Tatra
24.5. 9.30 h Zabudnutý čert Veľká sála
25.5. 9.30 h Zabudnutý čert Veľká sála
26.5. 9.30 h Zabudnutý čert Veľká sála
27.5. 9.30 h O psíčkovi a mačičke Veľká sála
28.5. 9.30 h O psíčkovi a mačičke Veľká sála

30.5. 14.00 h Čin - Čin, venované MDD OC Mlyny
31.5. 9.30 h O psíčkovi a mačičke Veľká sála
1.6. 9.30 h Čin - Čin Veľká sála
2.6. 9.00 a 11.30 h Jánošík Veľká sála
4.6. 9.30 h Čin - Čin Veľká sála
11.6.  Horor na motívy P. Dobšinského Svätoplukovo nám., Nitra
   Pripravovaná premiéra pouličného divadla 

   ZÁJAZDY SDKSvN 
9.5. 15.00 h Ako šlo vajce na vandrovku DPOH Bratislava
21.5. 9.00 a 10.30 h Čin - Čin MsKS, Nové mesto nad Váhom
22.5. 17.30 h Jánošík KD Komjatice
 24.–26.5  Palculienka – Divadelný festival Bielsko – Biala, PL
3.6. 16.00 h O psíčkovi a mačičke KD Veľké Zálužie
 5.-8.6.  Jánošík – Divadelný festival  Varšava, PL
 15.-23.6.  Jánošík – Divadlo Drak Hradec Králové - Plzeň, CZ
26.6. 21.00 h Jánošík Kaštieľ Strážky, Kežmarok
28.6.  Jánošík – Festival Dotyky a spojenia Martin
 30.6-2.7  Palculienka Osijek, Chorvátsko

Čin – Čin
Príbeh o nezodpo-
vednom 
vrabcovi, jeho láske, 
svadbe, stavaní 
domu a konečnom 
zmúdrení napísa-
ný v dokonalých 
a veľmi milých 
básnických 
obrazoch, v réžii 
Ondreja 
Spišáka a v podaní 
divadelného súboru 
Starého divadla 
Karola Spišáka 
v Nitre. 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ SDKSvN!
Rezervácie na t.č.: 037/652 5003 a mailom – produkcia@staredivadlo.sk





JÚN 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

MÁJ 2010
1. 5. 2010 o 16:00 h
19. NitriaNsky zraz historických vozidiel /8.00 h./

16:00 Lucia Lužinská a All Time Jazz
17:15 odovzdanie cien víťazom zrazu 
 historických vozidiel
18:00 Katarína Koščová
 a Prešovský Dixieland

Preteky o najrýchlejšie batoľa. Najrýchlejšie 

batoľa a jeho rodičia získajú hodnotné ceny. 12. 6.- 25. 6. 2010
výstava „hrdiNovia všedNého dňa“ 

Výstava fotografií Nitrianskej nadácie DIEŤA. 
Na výstave budú prezentované fotografie 
bežného života hendikepovaných detí, ktoré 
zachytávajú ich bežnú realitu.
12.06.2010 o 16:00 h. Vernisáž výstavy 
s kultúrnym programom.

Zm
en

a 
pr

og
ra

m
u 

vy
hr

ad
en

á!

27. 6. 2010 o 15:00 h.  

MlyNy BAviA deti

- HuRÁ PRÁzdNiNy

Nedeľné detské popoludnie plné 

zábavy pre deti a rodičov.

22. 5. 2010 o 9:00 h
Florbalový turNaj
Turnaj družstiev mladších žiakov 

a amatérskych družstiev dospelých. 

exhibičný zápas medzi florbalovým klubom 

DFA Nitra a výberom hokejových hráčov 

HK K CeRO 

6. 6. 2010 o 16:00 h.  

Preteky lezúňov

29. 5. 2010 o 16:00 h
FOLkLóRNE SPEVáckE SúbORY  

V MLYNOcH V RáMcI DňA SVäTÉHO 

URbANA – SVIATkU VINOHRADNíkOV

Prezentácia Nitrianskeho samosprávneho 

kraja ako regiónu  
vína a slnka.

30. 5. 2010 od 14:00 do 18:00 h   

ROzPRÁvkOvý deň detí 

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre - 

predstavenie ČIN-ČIN, Staré divadlo

nájdete v tento deň iba v Galérii Mlyny. 

Cesta rozprávkovými Mlynmi – tešia sa

na Vás – Maťko a Kubko, Krtko, Tom a Jerry, 

Vlk a zajac, Macko Pú a iné rozprávkové 

postavičky.

14. 5. - 15. 5. 2010
14:00 - 16:00 h
CAStiNG
MODELINGOVEj AGENTúRY 
EXIT + cASTINGOVEj AGEN-
TúRY cHARLIE bROWN

15. 5. 2010 o 16:00 h
MódNA PReHliAdkA 
InšpIrácIa na jar a leto. 
prehlIadka najnovších 
módnych trendov 
na voľný čas a letnú 
dovolenku.


