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Vychádza dvojmesačne 

Nepredajné

Už v septembri tohto roka otvorí svoje brány naj-

väčšie nákupno-zábavné centrum nitrianskeho re-

giónu Galéria MLYNY Nitra. Tri roky, deň po dni, 

premieňali stovky ľudí, podieľajúci sa na jej stavbe, 

centrum Nitry, aby dnes mohla priniesť zmenu, ži-

vot, príjemnú atmosféru, lesklú fasádu, krásne vý-

hľady a najmä čulý ruch, ktorý k centru mesta ne-

oddeliteľne patrí. O rôznych jej pohľadoch sa do-

čítate aj na stránkach prvého čísla nového časopi-

su MLYNY Rendez-vous, ktorý sa vám práve dostal 

do rúk. Časopisu o živote, štýle, kráse, osobnos-

tiach, trendoch vo svete módy, rád v oblasti zdra-

via či tipov na skvelé prežitie voľných chvíľ na kul-

túrnych a spoločenských podujatiach v  Nitre. 

Časopisu o Nitre a živote v tomto malebnom mes-

te. Bude nám cťou stať sa každé dva mesiace vašim 

spoločníkom a ponúknuť vám, dámam, mužom 

i deťom, netradičné chvíle aj vo vašom obľúbenom 

kresle pri čítaní nášho časopisu.

Nové chvíle, stretnutia a zážitky sa začínajú už 

9. septembra. Snažili sme sa priniesť to najlep-

šie. Pred nami je obdobie, keď sa naším hlavným 

cieľom stane vyladenie drobností nevyhnutných 

k spokojnosti predovšetkým vás, návštevníkov 

Galérie MLYNY. 

V 126 prevádzkach na troch nadzemných podla-

žiach v modernom prostredí Galérie MLYNY pri-

nášame módu významných medzinárodných 

a domácich značiek (niektoré z nich po prvýkrát 

na Slovensku a mnohé dlho očakávané po prvýkrát 

v Nitre), širokú ponuku športovej módy a špor-

tového vybavenia, darčeky, módne i bytové do-

plnky, šperky, kvalitné kníhkupectvo, vynikajúcu 

kávu v každej z deviatich kaviarní, krásne pohľa-

dy na historickú Nitru a Zobor s chuťou skvelého 

jedla na vnútorných i vonkajších terasách v troch 

reštauráciách či pestrom foodcourte, služby, mo-

bilných operátorov, pobočku pošty, banky, pestrú 

ponuku tovarov pre deti či jedinečné fitness cen-

trum a mnoho ďalšieho. Miesto pre stretnutie, ná-

kupy, priateľov, zábavu i umenie. V širokej ponuke 

kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré bude 

pravidelne hostiť veľkorysá presvetlená vstupná 

hala Galérie MLYNY, je priestor pre všetkých, ma-

lých i veľkých, obdivovateľov tanca, priaznivcov di-

vadla, milovníkov dobrej hudby, výtvarníkov, foto-

grafov... pre umenie života. 

Takže pohodlne zaparkujte a vykročte s nami 

v ústrety jedinečným zážitkom. Rendez-vous 

v MLYNOCH už 9. 9. 2009 od 9. hodiny...

Miesto pre zrodenie.

Ing. Slavomíra Tóthová, riaditeľka MLYNY, a. s.
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reklamnej kampane, ktorá by uviedla 

do života Obchodnú Galériu MLYNY 

v Nitre. Práve súčasť názvu nákupno-zá-

bavného centra – obchodná galéria sa 

podarilo do tejto umeleckej koncep-

cie vhodne zakomponovať. Veď kde 

inde, ako v galérii je priestor na obra-

zy, fotografie či umenie. Zároveň aj mo-

ment zrodenia, čiže otvorenia novej ob-

chodnej galérie korešpondoval s motí-

vom obrazu. „Zrodenie krásy, dokona-

losti, je v našej téme o niečo významo-

vo posunuté. Keď si všimnete – na ob-

raze čaká na Venušu Héra s priprave-

ným kostýmom, ktorý zahalí jej telo. 

V našom ponímaní je to presne motív, 

ktorý poznáme v súvislosti so značka-

mi obchodného centra – skúšanie a ob-

liekanie šiat,“ povedal kreatívny riaditeľ 

agentúry Torsten Ondrejovič. „Naším 

cieľom však bolo pripraviť klientom 

fotografiu, ktorá síce bude inšpiro-

vaná Botticelliho obrazom, lenže ako 

Venuša bola v starovekom 
Ríme uctievaná ako bohy-
ňa krásy. Postupom času bola 
však spodobnená s gréckou 
bohyňou Afroditou. Venuša 
sa zrodila z morskej peny pri 
Petra Tou Romiou na Cypre. 
Práve moment zrodenia sa 
stal námetom pre mnohých 
umelcov antiky a neskôr i re-
nesancie. Jeden najzná-
mejších obrazov – Zrodenie 
Venuše namaľoval v roku 1485 
taliansky renesančný maliar 
Alessandro Botticelli. Na ob-
raze vidieť ako boh miernych 
vetrov – Zefyros spolu s bo-
hyňou kvetov Chloris, že-
nie Venušu stojacu na lastú-
re k brehu, kde Héra skryje jej 
nahotu červeným vyšívaným 
plášťom.

Presne tento obraz inšpiroval krea-

tívcov z reklamnej agentúry Roland 

Torsten Advertising k vytvoreniu 

T É M A  Č Í S L A
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samostatná umelecká odpoveď rene-

sančnej výzve. Vedeli sme, že túto am-

bíciu, aj na základe predchádzajúcich 

skúseností, dokáže v našich podmien-

kach naplniť fotograf Jakub Klimo.“

Jakub Klimo prijal ponuku s nadšením. 

Od pôvodného obrazu sa začalo pre-

chádzať k modernej koncepcii – štý-

lovému bazénu, ako aj súčasným kos-

týmom i stylingu pod vedením Borisa 

Hanečku. Aj keď sa pôvodne uvažova-

lo nad interiérovou fotografiou, neskôr 

sa vďaka optimistickým predpovediam 

počasia začali robiť prehliadky exterié-

rov. Našiel sa nádherný bazén s výhľa-

dom na okolitú krajinu. Vtedy padali 

aj rôzne návrhy, ako zobraziť boha vet-

ra – Zefyra a Chloris, bohyňu kvetov. 

Uvažovalo sa nad balónom, vodným 

skútrom, ale potom padlo definitív-

ne rozhodnutie – Jakub si zvolil vrtuľ-

ník, ktorý je najtypickejší pre vietor, čo 

mohli všetci zúčastnení počas fotogra-

fovania na vlastnej koži zažiť. 

Aj keď víkend pred fotografovaním 

bola nádherne modrá obloha, prá-

ve počas dňa D sa výrazne zamračilo. 

Našťastie, počas fotografovania nepr-

šalo a práve zachmúrená obloha vnies-

la do fotografie ešte viac dramatického 

napätia. Počas práce bola komuniká-

cia s vrtuľníkom zabezpečená cez vy-

sielačku, všetky nezaistené predmety 

bral vietor. Práve v týchto momentoch 

akoby na chvíľu ožil Botticelliho obraz 

– s vlnobitím vody v bazéne, previeva-

júcimi vlasmi... – monumentálna, pom-

pézna chvíľa, v ktorej bohyňa krásy pri-

chádza do nášho sveta... 

„Bola to pre mňa nesmierne obohacu-

júca skúsenosť,“ rozpráva Jakub Klimo. 

„Myslím, že vznikla fotografia, ktorá do-

káže osloviť cez svoju dynamiku, akč-

nosť. Aj vďaka reálnym kompozíciám 

z rôznych uhlov nafotografovaného vr-

tuľníka. Montážou by sme tú pravú at-

mosféru okamihu zrodu len ťažko do-

siahli...“ A tak zo skutočnej helikopté-

ry sa vykláňa Zefyros, ktorý silou vet-

ra ženie Venušu k brehu. Chloris vytvá-

ra kompozíciu s vrtuľníkom a Hera krá-

ča pri okraji bazéna ako hlavná bohyňa 

s divoko vejúcou látkou. Týmto chce-

me poďakovať aj modelkám i modelo-

vi z agentúry Exit, ktorí sa náročnej úlo-

hy za ohlušujúceho revu motorov vrtuľ-

níka nezľakli. Vďaka súhre celého tímu 

vznikla jedinečná fotografia, ktorá si ur-

čite podmaní srdcia mnohých ľudí.

Zrodenie 
Venuše. 
Pompézny 
príchod do
moderné-
ho sveta.

Zrodenie Venuše inšpirovalo umelcov od antických 
čias. Jeden z najznámejších obrazov však namaľoval 
renesančný maliar Alessandro Botticelli.

Vietor z vrtule helikoptéry zvýraznil dynamiku 
fotografi e. Tmavá obloha pôsobila dramaticky... 
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Navštívte novootvorené 
T-Centrum v OC Mlyny

U nás všetko na 
jednom mieste!

Mobil alebo pevná linka 
s najvýhodnejším paušálom

T-Mobile mobilný internet 
alebo Magio internet od T-Comu

Digitálna televízia Magio

Spoločná 
predajňa 
T-Mobile 
a T-Com
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E D I T O R I Á L

Z času na čas sa hrávam takú hru. Vezmem staršiu 

rodinnú fotografiu a na všetkých sa pozorne za-

hľadím. Rada pozorujem zmeny na mojich deťoch. 

Počas nemnohých rokov prešli poriadny kus cesty. 

Presne viem, ako rástli, kedy a ako začali chodiť, čo 

mali a čo nemali rady. Až na malé výnimky si pamä-

tám všetky ich radostné i neradostné chvíle. 

Rada sa pozerám na fotografiách na podoby môjho 

muža. Viem ako vyzeral, keď sme sa zoznámili a čo 

všetko mi vtedy sľuboval. A ako do bodky počas 

tej doby plnil to, čo sľúbil. Pamätám sa ako a kedy 

sa všetka tá vášeň časom menila na nehu. Potom 

sa pozerám na seba. O sebe neviem nič. Neviem si 

spomenúť, na čo som myslela, čo som si vtedy že-

lala. Čím viac sa snažím, tým viac sa mi všetko za-

hmlieva. O tej žene z fotografie neviem nič. Vždy 

je to zistenie mätúce, deprimujúce, zívajúce bezo-

dnou prázdnotou...

Hrávam sa aj inú hru. Chodím mestom a poze-

rám sa naň očami cudzinca. Ako po prvýkrát 

hľadím na miesta, kade chodím denno-denne. 

Rozostrujem zrak a znovu zaostrím a pozorujem 

vynárajúci sa obraz, ktorý by mi mal byť známy, ale 

nie je. Väčšinou sú moje dojmy nie veľmi príjem-

né. V krátkych jasných chvíľkach sa mi síce občas 

pripomenú moje prvé porevolučné návštevy zá-

padného sveta, zväčša sa mi však nepáči, čo vidím 

a skoro vždy mi tieto scenérie osviežia spomienky 

na ruský film Malá Viera. Hra na optiku cudzinca 

mi teda tiež neprináša veľa radosti.

Najradšej mám však trik, ktorým sme na vysokej 

škole korigovali osi predmetov v zátiší. Pozerám sa 

na svet dolu hlavou a čuduj sa svet, vždy sa mi zdá 

všetko skvelé (dám teraz bokom teóriu, že sa mi 

nahrnie krv do hlavy a pociťujem akúsi eufóriu). 

Rada sa tak pozerám na svoj dom, záhradu, pred-

mety, ktoré mám rada. Sú úplne iné, pestrejšie, zo-

skupenie známych vecí zrazu prekvapujúce... Túto 

hru mám najradšej.

Prečo to všetko spomínam? Tento editoriál mal vy-

svetliť, čo za časopis držíte v rukách. Nebýva zvy-

kom, aby nákupné centrum zastrešovalo vydávanie 

vlastného časopisu. Reklamný leták, pár strán in-

zercie, prosím, ale načo sa k niečomu takému zrej-

mému, ako je shopping vyjadrovať? 

MLYNY Rendez-vous, ako sa tento dvojmesačník 

nazýva, bude len a len vašou osobnou hrou. 

Bude vás sprevádzať svetom módy  a módnych zna-

čiek nových, ale i tých s bohatou históriou. Na svet 

krásy, zdravia a štýlu sa budete môcť pozrieť z rôz-

nych uhlov. Priblížime vám dianie v Mlynoch i vo 

Vašom meste a možno vám na chvíľu zmeníme op-

tiku. Či sa budete dívať očami cudzinca, alebo bu-

dete tisíckrát videné vnímať stále rovnako - je len 

na vás. Možno si už nepamätáte, ako po tri roky 

budúca budova Mlynov deň po dni pre vás rástla. 

Možno si spomeniete, čo ste si vtedy mysleli, ale 

bude sa váš názor zhodovať s dnešným pohľadom 

cudzinca na túto stavbu? A možno sa pri rozhovo-

roch s našimi hosťami zastavíte a spomeniete si, čo 

ste si kedysi priali, čím ste sa chceli stať a čo z toho 

sa vám splnilo. Možno ste mali aj inú predstavu 

o tom, ako budete o 15 rokov vyzerať a ak je to tak, 

našou úlohou je poradiť vám, ako sa svojej nenapl-

nenej predstave priblížiť.

Tento časopis sa môže stať vaším svetom za zr-

kadlom Galérie MLYNY. Bude vašou optikou, oča-

mi cudzinca, vaším kaleidoskopom, inokedy vás 

otočí hlavou dolu. Ponúkne vám i pohľad ironický, 

ale vy najlepšie viete, že všetko je inak, že pamäť 

je zradná a zmysly klamlivé. Neradíme vám, čo sa 

vám má páčiť a čo nie, nenútime vás, aby ste s nami 

v každom bode súhlasili, naším osobným cieľom 

je, aby ste ho čítali a aby ste sa nenudili.

Vraví sa, že každý má ísť pevne za svojím snom a že 

človek má raz za život príležitosť, ktorú keď nechy-

tí za pačesy, už sa nikdy nevráti. Dnes vidím, že zro-

denie tohto časopisu je mojou vysnenou prácou 

a príležitosťou, ktorá sa nemusí opakovať. Majte 

chvíľu strpenie, doprajte nám milosrdnú rozbe-

hovú fázu a my sa budeme usilovať ponúknuť vám 

v tomto i tých ďalších číslach len to najlepšie.

(Pozerám sa na tú ženu na fotografii a spomínam 

si, že práve toto si vtedy želala. Tak jej, prosím, drž-

te palce!)

Prajem vám príjemné čítanie!

Mgr. art. Andrea Marešová, šéfredaktorka
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Carlo Goldoni: Čertice

komédia o ženách, ktoré už pred 300 rokmi 

vedeli dobre zametať s mužmi.

Réžia: Michal Spišák

Miesto: DAB Nitra, predstavenie hosťujúceho 

Divadla J. G. Tajovského zo Zvolena

9. 9. 2009

Otvorenie Galérie MLYNY Nitra

– 16. h slávnostné otvorenie 

Galérie MLYNY

– Artistická show, Close Harmony Friends, 

Peter Nagy, Zuzana Smatanová, 

Jana Kirschner

Moderuje: Juraj Mokrý

10. 9. 2009

Zábavné aukcie s Richardom Vrablecom 

– 15. h Richard Vrablec draží vecné dary 

nájomcov, partner aukcie 

One Two Sold

Hosť dňa: Laci Strike a Street Dance 

Academy, Jumping Šaľa

11. 9. 2009

Latino MLYNY

– 16. h Galéria MLYNY ožije 

Latino zábavou

Hostia: hudobná skupina Mango Salseros, 

tanečná skupina Gruppo Caliente

12. 9. 2009

Fashion and Beauty Day

– od 11. h ukážky trendov v líčení s FAnn 

parfumérie

– 16. h módna prehliadka Fashion a Sport 

– jeseň/zima 2009/2010

Hostia: Dara Rolins, Robo Opatovský, 

akrobatická skupina Team SX

Moderuje: Miriam Kalisová 

15. – 19. 9. 2009

Výstava Nitra a Nitriansky región

sprievodná výstava pri príležitosti osláv 

Svetového dňa cestovného ruchu v Nitre

13. 9. 2009

MLYNY bavia deti, deti bavia MLYNY

– od 10. h bohatý program pre deti 

s Disco Jarkou a Šašotinkou, divadelné 

predstavenie PRASIATKA (Materinky 

Šaľa), zábavné predstavenie na chodúľoch 

JÁNOŠÍK a 2000 ZBOJNÍKOV (Vranovské 

chodúľové divadlo)

25. – 30. 9. 2009

Divadelná Nitra 2009

XVIII. ročník medzinárodného divadelného 

festivalu (viac info na str. 8-9)

Miesto: Nitra

Info: www.nitrafest.sk 

5. 9. – 7. 10. 2009

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Spoznávanie histórie mesta Nitry

Miesto: mesto Nitra – Nitriansky hrad, 

Diecézne múzeum, Ponitrianske múzeum, 

Synagóga, hrady a kaštiele v okolí Nitry

Info: MsÚ Nitra, oddelenie kultúry a športu; 

www.nitra.sk

2. – 3. 10. 2009

City Art Fest

1. ročník festivalu umenia vo verejnom 

priestore s typickými formami pouličného 

umenia (street art, grafi ty)

Miesto: ulice, parky, námestia 

a sídliská Nitry

Info: www.cityartfest.sk

19. – 25. 10. 2009

Cithara aediculae

XXVII. ročník medzinárodného festivalu 

klasickej gitarovej hudby

Miesto: Synagóga, Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre

Info: Nadácia Originál v spolupráci 

s Mestom Nitra

8. 10. – 12. 11. 2009

Nitrianska hudobná jeseň

jesenný cyklus koncertov vážnej hudby

Miesto: Synagóga

Info: Mesto Nitra, t. č.: 037/ 650 21 11, 

fax: 037/ 650 23 31, 

e-mail: bratova@msunitra.sk, www.nitra.sk
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Spotrebiteľská súťaž: Premena ženy

Milé dámy, aj pre vás pripravujeme zaujímavú spot-

rebiteľskú súťaž s príznačným označením Premena 

ženy. Súťaž je určená všetkým ženám vo veku od 16 

rokov, ktoré majú rady módu a sledujú módne tren-

dy. Každý mesiac jedna z vás vyhrá deň strávený 

v kruhu odborníkov na krásu a módu, ktorí sa priči-

nia o vašu premenu v Galérii MLYNY. Za každý ná-

kup dámskeho ošatenia, módnych doplnkov a koz-

metiky v minimálnej hodnote 30 eur každá z vás 

získa zlosovateľný kupón s pečiatkou prevádzky za-

pojenej do súťaže, na ktorom vyplní základné úda-

je (vek – dátum narodenia, e-mailová adresa, telefo-

nický kontakt) a následne ho odovzdá do zberného 

boxu umiestneného pri infopulte na prízemí 

Galérie MLYNY. Okrem odborného poradenstva 

a kompletnej úpravy zovňajšku (vlasy, vizáž, out-

fit) je odmenou aj vecná cena v podobe trendové-

ho módneho doplnku. Vychutnajte si 

deň venovaný výlučne pre vás, 

s profesionálnou starostli-

vosťou módneho stylistu, 

vizážistu a kaderníka!

Prvá premena sa bude 

konať 17. 10. 2009. Prvé 

žrebovanie výherkyne sa 

uskutoční 11. 10. 2009 

o 18. h na poduja-

tí MLYNY bavia deti 

v Galérii MLYNY.

17. 10. 2009

Fashion and Beauty Show

– Ukážky trendov v líčení 

– Módna prehliadka trendov 

jeseň/zima 2009/2010.

– Finále 1. kola spotrebiteľskej súťaže 

Premena ženy 

18. 10. 2009

Výstava COLOURFEST 

– sprievodný program festivalu Colourfest

– vystúpenie skupiny Worldmusic

30. – 31. 10. 2009

EXTRÉM víkend

Extrémny adrenalínový a športovo-pohybový 

víkend pre malých aj veľkých. Súťaže pre 

mladých ľudí v netradičných a extrémnych 

disciplínach (umelá horolezecká stena, 

zľaňovanie, cyklotrial a mnoho iného)
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19. 9. 2009

Oslavy Svetového dňa cestovného ruchu

Prezentácia Nitry ako destinácie cestovného 

ruchu, bohatý sprievodný program 

s množstvom hier a súťaží zameraný 

na spoznanie mesta Nitra. Podujatie 

organizované v spolupráci s mestom 

Nitra, Nitrianskym samosprávnym krajom 

a Univerzitou Konštantína Filozofa.

26. 9. 2009

Divadelné popoludnie pre deti

– 16. h tvorivé dielne pre deti

– 18. h Ako sa Otesanček polepšil 

(Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská 

Bystrica) sprievodné divadelné 

predstavenie v rámci Divadelnej Nitry

27. 9. – 10. 10. 2009

Africké umenie

Výstava rituálnych predmetov afrických 

kmeňov zo zbierky cestovateľa a publicistu 

Ivana Melicherčíka

11. 10. 2009

Rozprávkové MLYNY

– Nedeľa plná detských hier, atrakcií 

a interaktívnej zábavy zo sveta rozprávok. 

– Finále 1. kola detskej súťaže 

o narodeninovú oslavu v Galérii MLYNY

oplnku. Vychutnajte si 

výlučne pre vás,

ou starostli-

ho stylistu, 

erníka!

sa bude
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Žena z minulosti

Hexen

Anna Kareninová

Viš ový sad

Necestujte za divadlom. Divadlo príde za vami. Hlavný 
program tvorí 12 inscenácií  a niektoré prichádzajú 
z diaľky: napríklad zo slnečného Portugalska, 
roztancovaného Belgicka či tajomného Estónska. 

HLAVNÝ PROGRAM

Origine

Pivný turista

Šopalovi ovo ko ovné divadlo

Šes  stup ov
koncert pre hlas a syntetickú hudbu

Choroba rodiny M.

Ako vysvetli  obrazy m tvemu 
zajacovi

Faidra Fitness

Eurovízia

OTVORENÉ 
FEST IVALOVÉ 
FÓRUM

Šanca ´89 – Window of 
Opportunity

Donaudrama

Záver septembra 
v Nitre bude opäť 
patriť divadlu. Najlepší 
a najväčší divadelný 
festival na Slovensku 
rád uvíta aj vás! 
Zaškrtnite si v diároch 
25. – 30. september. 
Vstupenky v predaji od 
2. septembra!

Ak vás to viac ťahá do fi tness centra alebo do krčmy, nebráňte 
sa! Divadlo sa udomácni aj tam alebo na letisku. Tomu sa ťažko 
odoláva. Holandsko, Maďarsko, Rumunsko. 

Slovensko nesmie chýbať. Príďte sa pozrieť na Zuzanu Fialovú, 
Martina Hubu a Tomáša Maštalíra – naše hviezdy v Anne Kareninovej. 
Alebo na Evu Matejkovú či Eugena Libezňuka vo Višňovom sade či 
Janu Oľhovú v Žene z minulosti. 

Strhujúci balkánsky temperament srbského súboru. Nádherné 
obrazy a svetelné odlesky rovno z Talianska. Kto to má rád 
tanečné, dávame do pozornosti: belgické Origine a slovenské 
Hexen. Bezkonkurenčné! 

Nezabúdajme na rok 1989. Festival pripomenie Nežnú revolúciu – a nielen 
na divadelných doskách. Zaspomínajte si v Múzeu ilúzií alebo sa zastavte na 
chvíľu v uliciach Nitry pri dielach výtvarníkov v Inštalácii ´89.

Divadelná Nitra myslí aj na najmenších. Pripravila pre nich bohatý program, ktorý nebude 
nudiť ani rodičov. Vyskúšajte Festival deťom, Divadelný jarmok alebo Bielu noc.

Nepočuli ste ešte o fi lmoch Mlčanie Lorny, či Medzi stenami? Svetové fi lmové festivaly 
im dali ceny, Nitra miesto vo fi lmovom programe. Nenechajte si ujsť výnimočnú 
príležitosť, v multiplexoch budete tieto úžasné fi lmy hľadať márne. 

Nákupno-zabavné centrum Galéria Mlyny Nitra je partnerom 
Divadelnej Nitry. Aj tu nájdete koncom septembra divadlo! 

Viac informácií na www.nitrafest.sk
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SLOVENSKO

Mestské divadlo Žilina, Žilina
Roland Schimmelpfennig: 

Žena z minulosti
réžia: Eduard Kudláč

činohra / dráma

Debris Company, Bratislava

Hexen
choreografi a: Stanislava Vlčeková, 

Daniel Raček
réžia a hudba: Jozef Vlk

súčasný tanec

Slovenské národné divadlo – Činohra, 
Bratislava

Lev Nikolajevič Tolstoj: 

Anna KareninováAnna Kareninová
réžia: Roman Polák

činohra / dráma

Divadlo Andreja Bagara, Nitra     
Anton Pavlovič Čechov: 

Viš ový sadViš ový sad
réžia: Svetozár Sprušanský

činohra / komédia

HLAVNÝ PROGRAMHLAVNÝ PROGRAM

BELGICKO
Toneelhuis & Hudobné centrum De Bijloke,
Antverpy, Gent
Sidi Larbi Cherkaoui: 
Origine
réžia a choreografi a: 
Sidi Larbi Cherkaoui
súčasný tanec

HOLANDSKO
Wunderbaum, Rotterdam
Walter Bart, Matijs Jansen: 

Pivný turistaPivný turista
réžia: Walter Bart, Matijs Jansen
perfomance / paródia

SRBSKO
Divadlo Atelje 212, Belehrad
Ljubomir Simović: 

Šopalovi ovo ko ovné divadloŠopalovi ovo ko ovné divadlo
réžia: Tomi Janežič
činohra / dráma

TALIANSKO
Santasangre, Rím

Šes  stup ovŠes  stup ov
koncert pre hlas a syntetickú hudbukoncert pre hlas a syntetickú hudbu
koncepcia a realizácia: Santasangre
hudobno-svetelná meditácia

RUMUNSKO
Národné divadlo Temešvár, Temešvár
Fausto Paravidino: 

Choroba rodiny M.Choroba rodiny M.
réžia: Radu Afrim
činohra / dráma

ESTÓNSKO
Teater NO99, Tallin
Tiit Ojasoo, Ene-Liis Semper: 

Ako vysvetli  obrazy m tvemu Ako vysvetli  obrazy m tvemu 
zajacovi
réžia: Tiit Ojasoo, Ene-Liis Semper
činohra / komédia

MAĎARSKO
súbor KOMA, Budapešť  

István Tasnádi: Faidra Fitness
réžia: István Tasnádi
činohra / dráma

PORTUGALSKO
Teatro Praga, Lisabon        
Pedro Penim, André e. Teodósio, Martim Pedroso: 

Eurovízia
réžia: Pedro Penim, André e. Teodósio, 
Martim Pedroso
činohra / komédia

OTVORENÉ OTVORENÉ 
FEST IVALOVÉ FEST IVALOVÉ 
FÓRUMFÓRUM

ČESKÁ REPUBLIKA
Divadlo Archa, Praha 
Anna Grusková a Divadlo Archa: 

Šanca ´89 – Window of Šanca ´89 – Window of 
Opportunity
(multimediálny projekt na tému: 
sloboda! sloboda?)
réžia: Jana Svobodová
dokumentárne divadlo spojené s diskusiou

PODUNAJSKO
Kerstin Specht (DE), Robert Woelfl  (AT), Anna 
Grusková (SK), Ákos Németh (HU), Ugljesa 
Sajtinac (RS), Nina Mitrovič (HR), Peca Stefan 
(RO), Jurij Dačev (BG), Pavel Paduraru (MD), 
Oleksandr Irvanec (UA): 

DonaudramaDonaudrama ©
réžia: Anna Grusková
inscenované čítanie
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Nitra v krátkom čase do-
stane novú výraznú stavbu. 
Vzhľadom na jej veľkosť a do-
minantné umiestnenie v ur-
banizme mesta na dnes azda 
najrušnejšej križovatke, stav-
ba bola a iste ešte chvíľu bude 
predmetom mnohých polemík. 

Nebolo ľahké vtesnať investorom poža-

dovanú funkciu do organizmu mesta, 

ktorý už mal svoju zadefinovanú mier-

ku. Vedeli sme, že požadovaná typo-

lógia si vyžiada v konečnom dôsledku 

kontraverziu. Nakoniec sme sa ako au-

tori rozhodli prijať všetky riziká mož-

ného odmietnutia a preferovať funk-

ciu s jej súčasným typologickým štan-

dardom, na ktorý je dnešný nájomník 

(z pohľadu vlastníka budovy najdôleži-

tejšia osoba) zvyknutý. Uprednostnili 

sme „výstavbu“ interiéru pred „výstav-

bou“ fasády a odmietli sme na fasádu 

umelo umiestniť niečo iné ako obsahu-

je interiér, čo bolo mimochodom požia-

davkou hlavne ochrancov pamiatok... 

Mierkou teda budova nezapadá do oko-

litej zástavby. Nie je to však po prvýkrát 

v dejinách architektúry, keď stavba svo-

jou mierkou presahuje okolie. Ani an-

tické koloseum a ani gotická katedrá-

la v dobe svojho vzniku nenachádzala 

v mierke konkurenta.

Ako autori sme prežívali celý zrod die-

la spolu s investorom. Komplikovanosť 

vzniku projektu sa iste svojou mierou 

podpísala pod architektúru, na ktorú 

v čase jej vzniku bolo naozaj minimum 

času. Sme si vedomí nedostatkov, ktoré 

dielo má, na druhej strane si myslíme, 

že snaha dosiahnuť nevšedný priestor 

priniesla svoje ovocie. Našou ambíciou 

bolo vytvoriť nadregionálne centrum, 

ktoré by sa kvalitou služieb, nájomník-

mi aj architektúrou vyrovnalo bratislav-

ským centrám. Vyzývavý a jednoznačný 

vstup ohraničený veľkou presklenou 

stenou je v podmienkach Slovenska oje-

dinelé a odvážne riešenie. Čierna far-

ba fasády provokuje. Čierne sklo však 

krásne odráža historické budovy, ktoré 
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môže chodec vnímať, keď sa pohybu-

je po chodníku na Štefánikovej triede, 

čím vzniká dojem, akoby to ani nebola 

stavba, ale veľké zrkadlo, ktoré odráža 

okolie a tým potiera vlastnú mierku bu-

dovy. Chodec zrazu vidí akoby fatamor-

gánu piaristického kostola, odraz tržni-

ce, hustú dopravu... Za sklenou fasádou 

vstupu by mala byť čiastočne čitateľ-

ná atmosféra interiéru, ktorá by sa mala 

stať festivalom života, farieb a svetla... 

Aj biela farba od Ulice Československej 

armády má mierku stavby potierať... 

Jej pokračovanie je základom fareb-

nej škály aj v interiéri budovy. Biela far-

ba by mala priniesť pocit čistoty, čier-

ne doplnky majú narušiť fádnosť a dre-

vené obklady stien a galérií majú byť 

doplnkom, ktorý atmosféru upokojuje 

a priestor skrášľuje. Najväčším plusom 

stavby sú podľa nás výhľady z vnútor-

ných balkónov na staré mesto...

To, čo v konečnom dôsledku bude 

stavba v organizme mesta reprezento-

vať ukáže až čas. Dnes je možné stavbe 

mnohé vyčítať. Nakoniec nebude to 

nič, čo by tu už nebolo... Stavba budi-

la pozornosť a skôr odmietnutie ako ak-

ceptáciu už od samotného počiatku. 

Zdalo sa, že stavba bola viac „pretlače-

ná“ ako želaná. Jedno sa jej však uprieť 

nedá. Na mieste mŕtvej, starej morál-

ne aj fyzicky opotrebovanej parcely, 

na ktorej stála ruina nefunkčnej továr-

ne, je dnes funkčná stavba, ktorá sa má 

stať magnetom života. Jej úlohou z po-

hľadu mestského organizmu je udržať 

v meste ľudí. Poskytnúť ponuku, ktorú 

sme si v stredoeurópskych pomeroch 

zvykli hľadať na okraji mesta. Ako auto-

ri prajeme stavbe jej vlastný a dlhý ži-

vot. Naplnenie funkcie, obľúbenosť ve-

rejnosti a spokojnosť nájomníkov...

Za autorský kolektív napísal 
Ing. arch. Pavol Kollár

Najväčším 
plusom 
stavby 
sú podľa 
nás výhľa-
dy z vnú-
torných 
balkónov 
na staré 
mesto...
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Skôr ako žena vstúpi do ná-
kupno-zábavného centra, 
musí sa stotožniť s tromi 
základnými postulátmi. Ich 
vnútorné prijatie jej pomô-
že vyrovnať sa sama so sebou 
a užiť si deň, ako sa patrí.

Postulát č. 1 – Nemám si čo obliecť!

Nech to znie akokoľvek nevierohodne, 

je to tak! Máte doma klasický kostým tl-

menej farby a elegantného strihu dopl-

nený nádhernou bielou blúzkou, ľah-

ko udržiavateľnou (čistiareň na prí-

zemí) a pritom nesmierne elegant-

nou, tak ako velí každý dobrý lifestylo-

vý časopis? (taký ako náš) Nie? Tak si 

taký kostým okamžite zadovážte (napr. 

Marks&Spencer na prízemí), inak ne-

máte šancu uspieť na žiadnom prijíma-

com pohovore a tých bude v tejto vese-

lej dobe viac ako dosť! Nevlastníte nád-

herný pulóver či šál (Benetton) alebo 

značkové rifle, (Tommy Hilfiger, Ben 

Sherman, 1. poschodie) tesne obopí-

najúce váš lepšie či horšie tvarovaný 

zadok a verne kopírujúce vaše krivky, 

nech už sú akékoľvek? Chyba! Pod tým-

to všetkým nenosíte značkovú spod-

nú bielizeň (Body Fashion, Triumph, 

Noi Due), ktorá trochu halí, trochu od-

krýva, ktorá tam aj je aj nie je, v ktorej 

ste oblečená, ale aj nahá? Je to síce ako 

z rozprávky (Panta Rhei na 1. poscho-

dí), ale módny diktát nepopustí!

Postulát č. 2 – Nemám si čo obuť!-

Nové topánky sú nové topánky! Nové 

topánky potrebuje bystrá žena najmä 

preto, že nie sú staré! Staré totiž obvyk-

le nie je zdravé a kto by už chcel ne-

zdravé topánky. Staré topánky nie sú 

ani pekné a ja nepoznám ženu, kto-

rej by sa páčili topánky nepekné. No 

a najmä – pri kúpe nových topánok 

sa žene rozjasní tvár! Vyhladia vrásky! 

Rozruší manžel, až mu je nevoľno! Čo 

viac si priať? (U nás sa takto rozradost-

níte v obchode Deichmann, Humanic 

a Sempre)

Postulát č. 3 – Ešte jednu 

dobrú kávu!

Pri žiadnom inom nápoji sa tak dob-

re nevylieva srdce ako pri káve. Možno 

azda pri víne, ale to nemá taký blaho-

darný účinok na celulitídu a už vôbec 

sa po ňom nechodí ľahko domov. Káva 

je nápoj nielen lahodný, vzťahy stme-

lujúci, kozmetický a aromatický, ale aj 

veštiaci. V usadenine tohto čarovného 

moku uvidíte všetko, čo vidieť chcete, 

ostatné si nevšímajte!

V deviatich kvalitných kaviarňach 

nášho centra nájdete všetko to, čo 

od luxusnej kaviarne očakávate.

Cíťte sa u nás ako doma, ak je vám 

doma dobre! Stretávajte sa u nás s pria-

teľmi, veď koľko takých veselých chvíľ 

človek zažije? Nakúpte si u nás toľko 

krásnych vecí, aby ste z nich mali ra-

dosť, aby vás spravili krajšou, veselšou 

a spokojnejšou. Tri roky sme s láskou 

a plným nasadením pracovali, aby ste 

mali v Nitre to naj..., tak si to užite!SP
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Ako sa pobaliť.

Najčastejším dôvodom balenia sú štyri nasledujú-

ce pohnútky:

Idem na dovolenku – veselá perspektíva, objem 

batožiny rastie priamou úmerou počtu rodinných 

príslušníkov, obsah korenšponduje s tematickou 

náplňou a zvolenou destináciou. Pri troche mana-

žérskych schopností a pri cca 4-člennej domácnos-

ti sa to dá zvládnuť za dve hodiny. Na obale záleží, 

batožina musí byť funkčná, musí vyzerať a repre-

zentovať.

Idem sa sťahovať – tu už môže byť perspektíva 

veselá a neveselá. Veselá je, keď sa sťahujete do lep-

šieho, do väčšieho, niekam, kde proste túžite ísť 

žiť. Balenie trvá dlho, rozbaľovanie ešte dlhšie, spo-

liehať sa na rodinu je naivné. Dobrá krabica je 

základ, nemusí vyzerať, musí vydržať. Neveselá per-

spektíva je známa aj pod názvom Exekučná päsť. 

Má jednu jedinú výhodu, a to, že vás pobalia a ešte 

aj rýchlo.

Idem sa od niekoho odsťahovať – je to per-

spektíva veselá, i keď sa to v danom momente mož-

no javí inak. Tu sa treba skalopevne držať nasledu-

júceho: čo je v krabici, je už navždy moje. Nikdy, 

ale nikdy, nech sa deje čokoľvek, znovu nevybaľo-

vať. Predsa nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky, ne-

skočíš dvakrát do toho istého... Sú také, čo skočia aj 

trikrát, potom to však trikrát tak smrdí...

Idem niekoho vysťahovať – vééélmi veselé 

(tiež to tak však hneď nevyzerá). Platí zlaté pra-

vidlo: Všetko je moje, tebe nič! Ak predsa niečo, 

tak si ber fotografiu svojej matky. I keď sa to ne-

zdá, tu paradoxne platí pravidlo, že na obale zále-

ží. Zásadne baliť do igelitky, čím staršia, tým lepšia, 

veď ho reprezentuje. Nemala by vydržať ďalej ako 

po výťah, takže ak to situácia vyžaduje, zľahka 

narezať! 

...a hneď potom začať baliť na dovolenku!

Kufre, kabelky, školské 
tašky, peňaženky či 
dáždniky. Toto, ale 
aj oveľa viac môžete 
teraz získať s 10% 
zľavou v predajni 
PASSAGE 
na 2. poschodí 
nákupnej Galérie 
MLYNY v Nitre.

Zľavu si môžete 
uplatniť na všetky 
druhy tovaru 
do 11. 10. 2009.
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Prečo sa muž ako taký oci-
tá v nákupnom centre? Lebo 
sa ocitnúť chce, alebo nechce, 
alebo zablúdil. Pozrime sa 
teda na každého z nich.

Muž, ktorý sa v nákupnom centre ocit-

núť chce, je muž nakupujúci (tzv . hom-

mo shopping). Tento druh muža má 

jednu spoločnú pohnútku: chce si nie-

čo kúpiť. Nakupuje, lebo nakupovať 

chce, väčšinou vie, čo chce a často aj 

vie, kde to nájde. Je snom každého ná-

kupného centra a aj niektorých žien. 

Môže to byť mladý muž, free, cool a in, 

tzv. „frikulín“. U nás nájde všetko, čo 

potrebuje. Značky ako Tommy Hilfiger 

a Ben Sherman ho určite nesklamú. Pre 

športovcov je tu skvelý Interšport, A3 

šport, Alpine pro, Adidas, Quicksilver 

a Nike. Aj tzv. klasik sa u nás môže 

cítiť ako doma. Firma Blažek, 

Hennes&Mauritz a Marks&Spencer 

mu určite ponúknu to, čo hľadá. 

Samostatnou kapitolou je muž, ktorý si 

prišiel zacvičiť, dobre sa najesť, dať si 

vynikajúcu kávu. Je na správnom mies-

te a už sa ani domov vracať nemusí.

Muž, ktorý sa tu ocitnúť nechcel a pred-

sa je tu, sa delí na dve základné skupiny. 

Prvým je tzv. „sprievodca“ t. j. sprevá-

dzajúci ženu nakupujúcu. Tu si úprim-

ne priznajme, že jeho synonymom je 

„chudák“. Je obeťou falošnej predstavy, 

že ho to baví, alebo baviť začne, alebo 

partnerka potrebuje „poradiť“. Nebaví, 

baviť nebude a hlavne neporadí! Ak po-

radí, tak zle! Lebo vás v tej chvíli nená-

vidí! Ak vás nenávidí, nezaplatí! A ak aj 

zle poradí a zaplatí, kam s takými han-

drami? Scenár ako za trest. Ale tak tre-

ba žene mdlého rozumu! Každý z nás 

aspoň raz v živote videl takýto pár v ak-

cii a v budúcich číslach časopisu mu ur-

čite ešte venujeme kapitolku. Do dru-

hej skupiny väčšinou patrí muž, ktorý 

si ráno uvedomil, že si večer nemá čo 

obliecť. Nemýľme si to zistenie so zis-

tením ženy, ktorá tieto muky prežíva 

každé ráno a ešte to aj véééééľmi bolí. 

Obvykle je to chlapisko, ktorý ide večer 

do divadla, na rande, na pracovnú veče-

ru a už nezapne maturitný oblek. Tomu 

sa dá veľmi rýchlo a pomerne bezbo-

lestne pomôcť. Vynikajúci obchod s kla-

sickou módou Blažek na prízemí, obuv 

Deichmann, Humanic, pri východe ci-

garety, noviny a dovidenia. Pri tomto 

scenári, trvajúcom do hodiny, zostáva 

Mlynom verný a príde o rok zas.

Muž, ktorý zablúdil, hľadá východ. 

Náš prehľadný informačný systém a aj 

milé a ochotné pracovníčky informač-

ného pultu mu ochotne nájdu cestu 

von. Ale kým sa tak stane a on sa troš-

ku rozhliadne, zostáva len dúfať, že sa 

mu predsa len čosi zapáči, že si kúpi ča-

sopis, dá jednu kávu a uzná, že sme sa 

tu tri roky nedreli nadarmo. Čo keď sa 

práve on zajtra ráno zobudí a zistí, že si 

nezapne maturitný oblek?

15%
ZĽAVA

na tovar z novej 
kolekcie jeseň/zima 09

Pri predložení kupónu získa-
te 15% zľavu na jednorazový 
nákup tovaru z kolekcie jeseň/
zima 2009. Zľavu možno uplat-
niť do 20. 9. 2009, a to výhrad-
ne v predajni Blažek v nákup-
nej galérii MLYNY, Nitra. Kupón 
musí byť predložený ešte pred 
zaúčtovaním nákupu a nie je 
možné ho kombinovať s inými 
zľavovými akciami.

www.blazek.eu



Na prízemí vám spo-

ločnosť BLAŽEK po-

núka kompletný sorti-

ment módy pre muža 

každého veku, aktu-

álnu pánsku módu 

inšpirovanú klasickou módou dvadsia-

teho storočia v kvalite zaručenej mo-

dernou technológiou a najnovšími po-

stupmi, ako aj modely na voľnočasové 

aktivity, ktoré čerpajú z osvedčených 

športových návrhov.

Klenoty klasickej lite-

ratúry, ale i horúce no-

vinky, dobrodružné, 

kriminálne i detektív-

ne romány, detskú li-

teratúru, ale i menej 

obľúbené učebnice, odbornú literatúru 

i romány červenej knižnice. Toľko sve-

tov, životov, skúseností, lások i nelások, 

a to všetko na ploche 1100 m2 kníhku-

pectva PANTA RHEI na 1. poschodí.

Na prvom poschodí 
nájdete medzinárod-

nú spoločnosť KOH-I-
NOOR HARDTMUTH, 

ktorá patrí medzi naj-

väčších výrobcov škol-

ských, kancelárskych a umeleckých po-

trieb v strednej a východnej Európe. 

KOH-I-NOOR HARDTMUTH je ideálnou 

voľbou pre kariéru začínajúcich umelcov. 

Obsahuje všetko pre voľnú domácu, ale 

aj profesionálnu tvorbu.

Zo služieb iste 

každý rád priví-

ta možnosť rýchle-

ho a kvalitného čis-

tenia šatstva v našej 

ČISTIARNI, nachá-

dzajúcej sa na prízemí oproti vchodu 
do SUPERMARKETU BILLA.

Náprotivnou prevádz-

kou je nemenej žia-

daná a každým mi-

lovníkom topánok na-

vštevovaná OPRAVA 
OBUVI. Niežeby nebo-

lo dosť predajní značkovej obuvi, to teda 

nie, ale s niektorými kúskami sa predsa 

len tak ťažko lúči...

Z ponuky moderných 

univerzálnych bánk 

s komplexnou ponu-

kou bankových služieb 

a riešení v oblasti spra-

vovania fi nancií pre fi -

remných, ako aj individuálnych klientov 

nájdete na 1. poschodí TATRA BANKU 
a SLOVENSKÚ SPORITEĽŇU a na 2. 
poschodí VŠEOBECNÚ ÚVEROVÚ 
BANKU.
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Prvá dáma francúzskej módy, 
synonymum emancipácie 
a nezávislosti, žena, ktorá po-
otvorila dvere nástupu kon-
fekcie. Ale i žena bez zábran, 
často bez morálky. Údajná ne-
mecká kolaborantka. Napriek 
tomu geniálna a nezabudnu-
teľná. Coco Chanel.

Pravým menom Coco bolo Gabrielle 

Bonheur Chanel. Narodila sa 19. au-

gusta 1883 vo francúzskom mestečku 

Saumur. Po smrti matky a zmiznutí otca 

vyrastala so svojimi štyrmi súrodenca-

mi v sirotinci a vždy vedela, že z chudo-

by sa dá dostať len prácou. Narodenie 

v znamení leva ju ovplyvňovalo po celý 

život. Ako pravá levica sebavedome 

a odhodlane bojovala za svoje sny a ná-

zory. Z čias, keď sa snažila presadiť ako 

speváčka v kabarete, pochádza jej pre-

zývka Coco, podľa popevku, ktorý si 

stále spievala. Už vtedy bol jej štýl oblie-

kania neprehliadnuteľný. Láska k móde 

ju sprevádzala už od detstva, preto na-

koniec odišla do Paríža budovať kariéru 

slávnej módnej návrhárky. Priviedli ju 

k tomu predovšetkým jej priatelia, kto-

rí obdivovali klobúky, čo si Coco sama 

pre seba vyrábala a začali jej zadávať 

prvé zákazky.

Svoj prvý butik v Paríži otvorila Coco 

Chanel v roku 1912. Navrhovala vyso-

ko elegantné a pohodlné oblečenie 

a sama ho aj nosila. Neobmedzovala sa 

len na aristokraciu a bohaté dámy, jej 

oblečenie bolo určené všetkým ženám. 

Chcela, aby sa cítili mladšie, voľnejšie 

a samy sebou, aby neschovávali svoju 

osobnosť za prezdobené a nepohodlné 

šaty. Čoskoro si získala slávu Paríža i ce-

lého sveta nielen svojím šarmom a po-

četnými milencami, ale hlavne revo-

lučnými zmenami v doterajšej móde. 

Tvídový kostým, lakovanú obuv na níz-

kom opätku s čiernou špičkou, per-

lové korále a preslávené „malé čierne 

šaty“, ktoré sú povinnou výbavou kaž-

dej ženy – to všetko dala svetu práve 

Coco Chanel. Dokázala spojiť pohodlie 

a praktickosť so ženskou zmyselnosťou. 

Napriek tomu, že jej modely obsahu-

jú prvky pánskej a športovej módy, sú 

dokonale ženské. Bola originálna aj ne-

tradičným spôsobom kombinovania lá-

tok a materiálov. Obliekala hviezdy ako 

Audrey Hepburnovú, Grace Kellyovú 

alebo prvú dámu Ameriky Jacqueline 

Kennedyovú.

„Pokiaľ viete, že sa drvivá väčšina mu-

žov správa ako malé deti, viete všetko!“ 

Tieto slová nepovedaj nik iný ako jedna 

z najslávnejších ikon 20 .storočia a naj-

väčšia módna tvorkyňa histórie – Coco 

Chanel. Tvorbu Coco ako módnej de-

signérky ovplyvňovali nielen umelec-

ké kruhy, v ktorých sa pohybovala, ale 

tiež množstvo jej milencov. Títo muži ju 

inšpirovali nielen nimi samotnými, ale 

i svojou národnosťou. Napriek tomu, 

že sa snažila svoje súkromie starostlivo 

strážiť, na Chanelovej modeloch sa jas-

ne objavujú prvky tradičné pre rodnú 

zem jej momentálnej lásky.

Legendárnym sa stal jej parfum Chanel 

No.5 z roku 1921 s kubickým flakó-

nom, ktorého názov vychádza z po-

verčivosti návrhárky – číslo 5 bolo jej 

šťastné. V tomto revolučnom parféme 

bolo prvý raz v histórii priznané po-

užitie syntetických prvkov, ktoré boli 

doteraz razantne odmietané. Marilyn 

Monroe sa o parfume Chanel No.5 vy-

jadrila, že chodí spať odetá len v ňom. 

Aj v dnešnej dobe sa stále predáva oko-

lo 70-tisíc flakónov ročne.

Po odmlke behom druhej svetovej voj-

ny, keď Coco svoj módny dom zavre-

la, sa na módnu scénu vrátila až v roku 

1954. Navzdory vládnucemu duchu 

elegancie bola jej čerstvá kolekcia kos-

týmov, ktorá vychádzala z kardigáno-

vého štýlu 20. rokov, ohodnotená ako 

C
o
c
o
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staromódna a zostala bez povšimnu-

tia. V skutočnosti však čisté hladké línie 

predbehli dobu a predznamenali éru 

konfekcie, ktorá sa nezadržateľne 

blížila.

Coco zomrelav roku 1971 vo svojich 87 

rokoch, ale značka nezanikla. Od roku 

1983 pracuje v solóne Chanel módny 

návrhár Karl Lagerfeld. Klasický štýl zo-

stal zachovaný, pribudli však moder-

né prvky a slávne logo výrazne poňaté 

do vzorov. Lagerfeld je povestný zázrač-

nou schopnosťou vycítiť najnovšie tren-

dy, vždy má však pevné zázemie v zau-

žívanom štýle Chanel, ktorý mô-

žeme nazvať stálicou.

Coco Chanel je múzou mnohých fi lmárov. 
Práve v tomto období vzniká životopisný fi lm v hlavnej 
úlohe s populárnou Audrey Tautou, známou ako 
Amelie z Montmartru. 

C
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Značka Ben Sherman začala 
svoju púť v 60. rokoch v jednej 
továrničke v Brightone, dnes 
je globálnou módnou značkou 
a udržiava si štvrté miesto me-
dzi najvačšími značkami ca-
sual wear vo Veľkej Británii. 
Ikonické oxfordské koše-
le s gombíkovým golierom 
si obľúbili mladí ľudia rozlič-
ných kultúrnych štýlov a ko-
šele ovplyvnili 70. roky v hu-
dobnom štýle rocku, 80. roky 
v štýle ska a 90. roky britpopu. 
V súčasnosti módny „look“ 
v štýle Ben Sherman považu-
jú za vlastný popredné britské 
hudobné skupiny od the kai-
ser chiefs, mark ronson po the 
mystery jets a the fratelli’s. 
Ben Sherman sa od začiatku 
vyvíjal ako kompletná módna 
značka charakteristická pre ži-
votný štýl ľudí, ktorí vedia, že 
„vyzerať dobre je nielen dôle-
žité, ale že v hre je oveľa viac“. 
Zrodil sa úplne nový módny 
štýl.

Arthur Bernard Sugarman sa naro-

dil v Brightone, v roku 1946 emigro-

val do USA a oženil sa tam s dcérou vý-

robcu odevov. Po čase sa vrátil nazad 

do Brightonu, začal šiť košele a v roku 

1963 sa na trhu objavila značka Ben 

Sherman. Približne v rovnakom čase sa 

vtedajší stabilný módny štýl vydal ces-

tou neustáleho vývoja. Koncom 60. 

rokov sa značka Ben Sherman stala 

pojmom vo svete módy. Elegantné ox-

fordské košele,ktoré mali typický gom-

bíkový golier bolo vidieť aj v predchá-

dzajúcich módnych trendoch, ale až 

pod logom Ben Sherman sa stali mód-

nou ikonou.

Gombíkový golier, gombík na golie-

ri vzadu, záhyb na chrbte a pútko – to 

boli typické prvky košieĺ módnej 

značky a pretrvali až do dnešných dní 

Oxfordské košele sa predávajú po ce-

lej Európe aj v USA. V roku 1967 bol 

otvorený obchod na Duke Street 

v Brightone a bola to vlajková loď znač-

ky Ben Sherman. Približne v rovnakom 

čase sa začal formovať kult módy mla-

dých ľudí, ktorí sa neskôr označovali 

ako ‘skinheads’.

Skinheads 

Skinheadi pôvodne neboli tým čím sú 

dnes, neboli vždy vnímaní negatívne 

ako pravicoví extrémisti, naopak, pred-

stavovali kultivovaný underground 

a jeho korene siahali do reggae a ska. 

Mediálne manipulácie sú do značnej 

miery zodpovedné za skazu a prekrú-

tenie toho, čo sa pôvodne identifikova-

lo ako módny kultúrny trend istej časti 

pracujúcej mládeže.

Oxfordská košeĺa značky Ben Sherman 

s gombíkovým golierom a zadným zá-

hybom, zabalená do elegantnej čiernej 

krabice s oranžovým logom u pôvod-

ných skinheadov rýchlo získala kulto-

vý status a nasledovali ich aj nové vlny 

skinheadov,ktoré prišli na konci 70. 

a začiatkom 80. rokov. V novej vlne boli 

prevažne deti z robotnícych vrstiev, 

podobne ako to bolo u ich predchod-

cov, vyznávali hudobné skupiny The 

Specials a Madness ktore nadväzovali 

na hudobného dedičstvo štýlu ska.

V súčasnosti vyskočil do popredia žá-

ner „punk“, ktorý je často stotožňova-

ný s násilím. Vyznáva tradičné obleče-

nie – košeľe Ben Sherman, Doc Martens 

a kovové spony. Agresívny „look“ tohto 

módneho štýlu  mediá často karikujú 

a všetkých skinheadov označujú za ná-

silníckych rasistických gangstrov s prí-

slušnosťou k pravičiarskym organizá-

ciám a svoj stereotypný názor vtláča-

jú do hláv čitateľom a televíznym di-

vákom.
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Cool britannia

V 90. rokoch značka Ben Sherman 

zaznamenala nové úspechy. Veľká 

Británia zažívala zlatú éru naplnenú 

vibrujúcou muzikou, špecifickým ume-

ním a módnou scénou a britpopo-

vou horúčkou, ktorá nadobudla doslo-

va epidemické rozmery. Zrodil sa štýl 

‚Cool Britannia‘.

Paul Weller a.k.a. ‚The Modfather‘, teda 

otec nového módneho štýlu sa obja-

vil na britpopovej scéne. Vplyv tejto 

módnej vlny bol obrovský a okamži-

te si našiel svojich nasledovníkov ako 

Blur a Oasis či už v oblasti hudby (The 

Kinks, The Who) alebo v oblasti módy. 

Typické oblečenie značky Ben Sherman 

s logom Royal Air Force sa znovu sta-

lo módnym hitom, najmä keď ho zača-

li nosiť stovky hudobníkov na celom 

svete. Populárna košeľa značky Ben 

Sherman sa od svojich počiatkov pod-

state nezmenila, vyzerá stále rovnako 

a opäť charakterizuje kultúru mladých 

ľudí a nevymazateľne sa udomácnila 

v šatníku tzv. „frajerov“  90. rokov.

Značka predstavujúca 

životný štýl

V súčasnosti je Ben Sherman medziná-

rodná značka, ktorá predstavuje cha-

rakteristický životný štýl a dnes už po-

núka aj dámsku a detskú módu a tiež 

obuv. Počas uplynulých rokov sa Ben 

Sherman tešil úspešnej spolupráci s ta-

kými ikonickými značkami – synony-

mami britskej módy a hudby – ako na-

príklad Paul Weller, Gibson, Baracuta, 

Bill Amberg a PPQ.

V roku 2007 priniesol Ben Sherman 

na trh nové logo: ‚The Plectrum‘ a vzdal 

tým hold spojeniu značky s hudobným-

priemyslom počas dlhého obdobia 

uplynulých päťdesiatich rokov.
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... kráľovstvo vôní a krásy ...

To naj od 
    FAnn...

Lacoste
Pri kúpe Lacoste Pour Femme EdP 50 ml získate za € 1 (30,1260 Sk) 
Lacoste Essential EdT 40 ml.

Dolce & Gabbana 
Pri kúpe Dolce & Gabbana Light Blue EdT 50 ml získate 

za € 1 (30,1260 Sk) Dolce & Gabbana Light Blue Pour Homme 40 ml.

Jedine ná akcia 1+1
Vyberte si jednu zo štvorice vôní a druhú dostanete len za € 1 (30,1260 Sk)

Boss
Pri kúpe Boss Hugo Boss EdT 50 ml získate za € 1 (30,1260 Sk) 
Boss FemmeEdP 30 ml.

B
Pri 
Bo

k)

Hugo
Pri kúpe Hugo Element EdT 60 ml 

získate za € 1 (30,1260 Sk) 
Hugo Woman EdT 40 ml.

Max Factor 
Obľúbené maskary 2000 Calorie, Masterpiece, Masterpiece Max 
a False Lash Effect od Max Factor si počas jesene môžete zakúpiť aj 
v zvýhodnenom balení s ceruzkou na oči Max Factor Kohl Pencil iba 
za cenu maskary. 
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Bvlgari 
Petits et Mamans

Darčeková kazeta 
Bvlgari Petits et Mamans

EdT 100 ml, telové mlieko 200 ml

GOSH -50% 
Získajte maskaru Gosh podľa vášho výberu s 25% alebo 50% zľavou. Zľavu 
25% na nákup maskary Gosh získate, ak nám prinesiete spotrebovanú maskaru 
ľubovoľnej značky. Ak v niektorej z parfumérií FAnn odovzdáte spotrebovanú 
maskaru Gosh, môžete si novú Gosh maskaru kúpiť so zľavou 50%. 

FAnn 
BESTSELLER
Ušetrite 30% pri nákupe populárnych vôní! Skvelé septembrové 
FAnn bestsellery tentoraz prinášajú pánsku vôňu Hugo Boss 
Hugo a dámsku parfumovanú vodu Daisy Marc Jacobs. Len 
počas septembra máte možnosť získať 100 ml toaletnú vodu 
Hugo Boss Hugo za € 39,30 (1.202,03 Sk) a 50 ml parfumovanú 
vodu Daisy Marc Jacobs za € 43,19 (1.301,14 Sk).

Matis Instant Filler & Le Decollete
 Výhodné darčekové balenie Matis ideálne pre zrelú pleť. Kazeta obsahuje 
prípravok na okamžité vyplnenie vrások Instant Filler 30 ml, krém na krk a 
dekolt Le Decollete 20 ml a denný ošetrujúci krém La Pause Temps 20 ml. 

To všetko za cenu € 161 (4.850,29 Sk).

Carla Fracci
Zasúťažte si so značkou Carla Fracci o vstupenky na baletné 
predstavenie Labutie jazero v SND! Vyhrať môže každý, kto si v termíne 
do 30. 9. 2009 zakúpi niektorú z dámskych vôní Odette alebo Hamlet 
značky Carla Fracci a odovzdá v predajni vyplnený súťažný kupón. 
Mená výhercov sa dozviete 12. 10. 2009 na www.fann.sk a vo všetkých 
parfumériách FAnn. 

Lotto
Väčšie balenie za cenu menšieho vám prináša športová 

značka Lotto. Pánske aj dámske vône línií Lotto a Lotto GP
 v 100 ml balení si teraz môžete zakúpiť len 

za cenu 50 ml flakónov.

Konverzný kurz: € 1 = 30,1260 Sk. Platnosť akcií je od 1. 9. 2009 do 15.11. 2009, 
alebo do vyčerpania skladových zásob darčekov. Zľavy nie je možné kumulovať.
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H O S Ť  Č Í S L A

S primátorom mesta Nitry 
Jozefom Dvončom

Galéria MLYNY vytvorí v absolút-

nom centre mesta už od 9. septem-

bra 2009 nový veľkorysý priestor 

s takmer 500 novými pracovnými 

príležitosťami, jedinečnými nákup-

nými možnosťami a miestami na 

relax a zábavu. Ako vnímate očaká-

vania Nitranov?

Nové obchodno-zábavné centrum 

do značnej miery zmenilo pôvodnú 

tvár centra nášho mesta, keď po zbúra-

ní pôvodných mlynov vyrástol rozsiah-

ly komplex so spleťou rozličných ob-

chodov, obchodíkov, reštaurácií a slu-

žieb. Verím, že po otvorení určite prilá-

ka záujemcov o dobrý nákup, a to hlav-

ne Nitranov a návštevníkov zo široké-

ho okolia. 

Galéria MLYNY Nitra má ambíciu 

stať sa súčasťou spoločenského 

a kultúrneho diania v Nitre a nit-

rianskom regióne počnúc kultúr-

nymi podujatiami, výstavami, kon-

certmi, ako aj poskytnutím priesto-

ru pre nitrianskych umelcov, špor-

tovcov a mnohých ďalších aktivít 

spojených aj s prezentáciou Nitry 

pre návštevníkov z celého nitrian-

skeho regiónu. V čom vidíte jej naj-

väčší prínos pre Nitru?

Iniciatívu na prezentáciu nitrianskych 

umelcov, športovcov a na organizova-

nie koncertov osobne vítam. Pevne ve-

rím a dúfam, že kultúrne aktivity v tom-

to prostredí prispejú k spríjemneniu ži-

vota obyvateľov Nitry, ako aj k formo-

vaniu ich pozitívneho vzťahu k upra-

venému a čistému životnému prostre-

diu, o čo sa usilujeme niekoľko rokov 

aj z pozície samosprávy mesta. Na dru-

hej strane vnímam pozitívne skutoč-

nosť, že svojim návštevníkom bude-

te sprostredkúvať kultúru spoločne 

s ďalšími profesionálnymi inštitúcia-

mi, pôsobiacimi v Nitre. Ako je vám iste 

známe, množstvo kultúrnych aktivít or-

ganizuje samotné mesto Nitra, a tak 

pevne verím, že niektoré akcie pripra-

víme spoločne. Obyvatelia budú mať 

možnosť širšieho výberu. 

Vraví sa, že vzťah mužov k náku-

pom je menej pozitívny ako vzťah 

žien, ktoré navštevujú obchody 

s obľubou. Aký je váš osobný vzťah 

k nákupným centrám, kde okrem 

nádhernej módy či športových po-

trieb nájdete aj miesta na príjem-

né posedenia s priateľmi pri šálke 

kávy či pri chutnom obede, alebo 

sa môžete začítať do širokej ponu-

ky kníh...

Dobre sa cítim v pekne upravenom 

prostredí a aj keď neobľubujem časo-

vo náročné návštevy obchodov, neviem 

si bez ich existencie predstaviť súčas-

ný život. Občas sa mi stáva, že keď idem 

hľadať dopredu vytypovanú vec, skončí 

sa to nákupom viacerých vecí, mnoho-

krát v danej chvíli nepotrebných. 

Nitra je nádherným krajským mes-

tom s bohatou históriou a veľkým 

potenciálom. Pre jeho rozvoj sú ne-

vyhnutné investičné aktivity, ktoré 

vytvárajú pracovné miesta. Čakajú 

Nitru aj v najbližšom období nové 

investície?

Začiatkom júla tohto roka bolo 

v Dolných Krškanoch slávnostne otvo-

rené vývojovo- technologické centrum 

Mühlbauer, ktoré by malo zamestnať 

približne 200 až 500 vysokoškolsky 

vzdelaných ľudí. Priestor na 4,5-hektá-

rovej ploche tu dostanú aj malí a stred-

ní podnikatelia z Nitry. V krátkom čase 

chceme začať s odkanalizovaním mes-

ta Nitry a následnými úpravami miest-

nych komunikácií. Pripravený máme aj 

projekt kompostárne a prestavby azy-

lového domu v objekte bývalej det-

skej nemocnice. Chceme postaviť ďal-

ších 92 bytových jednotiek na sídlis-

ku Diely a zo štrukturálnych fondov 

RO
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pripravujeme rekonštrukciu štyroch 

materských a troch základných škôl, 

ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Nitry.

Mesto Nitra zaviedlo program 

Solidarita s občanom na pomoc ob-

čanom v núdzi, ktorých sa osob-

ne dotkla hospodárska a finanč-

ná kríza ako jedno z prvých miest 

na Slovensku. S akými cieľmi ste 

vytvárali tento program a aké sú 

konkrétne aktivity a doterajšie vý-

sledky tohto programu. 

Mesto Nitra promptne zareagovalo 

na dosahy hospodárskej a finančnej krí-

zy a vypracovalo projekt Solidarita s ob-

čanom. Tento projekt tvorí päť základ-

ných pilierov: Mestský sociálny pod-

nik, Vzdelávacie centrum, Poradenské 

centrum pre občana v núdzi, Fond eko-

nomickej pomoci a Stimuly na podpo-

ru rozvoja mesta. Prioritným cieľom 

tohto projektu je pomôcť občanom 

prekonávať a zmierňovať vplyv krízy. 

V Klientskom centre služieb mestské-

ho úradu sme konštituovali Poradenské 

centrum pre občana v núdzi. Snažíme 

sa v ňom pomôcť ľuďom, ktorí prišli 

o zamestnanie a ocitli sa v nelichoti-

vej životnej a sociálnej situácii. Od sep-

tembra začal fungovať Mestský sociálny 

podnik, ktorý na začiatku zamestná 16 

ľudí na pozíciách: údržbár, správca am-

fiteátra, asistent učiteľa, opatrovateľka, 

strážca verejného poriadku a operatív-

no-technický pracovník. 

V čom vidíte najväčší potenciál 

Nitry dnes, ale aj v budúcnosti? 

Najväčší potenciál vidím v ľuďoch, kto-

rí veľmi pozitívne vnímajú a prijíma-

jú všetky aktivity, nasmerované do zme-

ny celkového imidžu mesta. Teší ma, 

že aj samotní obyvatelia chcú, aby bola 

Nitra krajšia a čistejšia, aby sa nám tu 

všetkým žilo lepšie. Mojou víziou je 

kvalitné fungovanie všetkých oblastí, 

ktoré tvoria život a vzhľad nášho mesta.

V bezprostrednej blízkosti Galérie 

MLYNY je začiatok pešej zóny. Aké 

sú vízie mesta Nitra s jej rozší-

rením? 

To je vážny problém, ktorý súvisí s vy-

budovaním vnútorného obchvatu 

a s postavením polyfunkčného zaria-

denia na mieste bývalého Domu kul-

túry Orbis. Vtedy si viem predstaviť, 

že predĺženie pešej zóny aspoň po te-

rajšiu hlavnú križovatku, by bolo mož-

né. Treba však mať na zreteli aj ďalšiu 

výstavbu v tejto lokalite. Ak budú všet-

ky stavby v tomto priestore dokonče-

né, môžeme uvažovať o tom, ako predĺ-

žiť pešiu zónu.

Leto, čas prázdnin a dovolenkové-

ho obdobia sa nezadržateľne kon-

čí. Mesto Nitra však ponúka mno-

ho krásnych miest a zákutí počas 

celého roka. Ktoré z nich oslovu-

jú najviac vás, a ktoré navštevujete 

najradšej vy, či už v kruhu svojich 

najbližších, alebo aj s pracovnými 

návštevami?

Nitra ponúka nespočetne mnoho zau-

jímavých miest, ktoré stojí zato vidieť – 

a aj opakovane. Delegácie, ktoré k nám 

zavítajú na oficiálnu návštevu, zvyčaj-

ne zavedieme na Nitriansky hrad, nav-

štívia kazematy, Vazilovu vežu, diecéz-

ne múzeum, ako aj diecéznu knižnicu. 

Obdivovatelia histórie by určite nema-

li obísť Ponitrianske múzeum, prípad-

ne Poľnohospodárske múzeum, ktoré-

ho súčasťou je aj skanzen a poľná želez-

nička. Milovníci prírody by mali vystú-

piť na Zobor, skadiaľ je krásny výhľad 

na celé mesto a široké okolie, prípad-

ne navštíviť mestský park na Sihoti, kto-

rý sa v poslednom čase zmenil na ne-

poznanie a pre všetky vekové kategórie 

obyvateľov sa stáva akousi oázou poko-

ja a relaxu. OS
OB

N
OS

ŤO
U 

N
IT

RY

S primátorom mesta Nitra Jozefom Dvončom 
sa zhovárala Slavomíra Tóthová.
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UŽ 4x
NA SLOVENSKU
GALÉRIA 
MLYNY NITRA
1. POSCHODIE
BANSKÁ BYSTRICA
TRENČÍN
BRATISLAVA

WWW.ALPINEPRO.COM
Alpine Pro je popredná česká značka vyrábajúca 
oblečenie, obuv, batohy a doplnky nielen pre outdoorové 
aktivity, ale aj pre šport a voľný čas.

176x250_AP_INZ_SK_podzim_V08.indd   1 12.8.2009   9:43:37
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U ž aj na Slovensko prichádza úspešný 
anglický koncept pre mladé dievčatá 
v podobe kultovej značky Tammy. 

Tammy ponúka oblečenie pre dievčatá vo 
veku 8 až 16 rokov. Tammy girl bola prvou 
originálnou značkou dievčenského oblečenia, 
ktorú uviedli na trh vo Veľkej Británii. Všetko 
sa to začalo v roku 1972, takže v roku 2007 
Tammy oslavovala už svoje 35. narodeniny. 
Značka má skvelú históriu a skúsenosti 
a dotýka sa života väčšiny anglických dievčat 
v rôznych vekových kategóriách. Súčasný tím 
zamestnancov bol kedysi zákazníkom tejto 
značky a rovnako nimi boli aj ich mamy. Keď 
hovoríte o Tammy vo Veľkej Británii, zvyčajná 
odpoveď znie: „Oh, tam som si kúpila prvé...“ 
– zoznam je nekonečný.

 Tammy ponúka štýlovú módu pre mladé 
dievčatá na všetky príležitosti – od spodnej 
bielizne, pyžám, obuvi, tašiek, doplnkov, bež-
ného oblečenia až po slávnostné oblečenie. 
Materská spoločnosť Bhs Ltd. bola založená 
v roku 1928 vo Veľkej Británii. Predajná sieť 
predstavuje 186 predajní vo Veľkej Británii 

Predajne sú označené ako špecializované 
dievčenské predajne, s výrazným módne 

orientovaným vizuálnym konceptom, so 
špeciálnymi kabínkami, dosť veľkými aj 

pre kamarátky a s vysielaním najho-
rúcejších módnych trendov prostred-
níctvom špecializovanej projekcie s 
názvom „Tammy TV“. Tammy má aj svoj 

vlastný unikátny interaktívny portál pre 
mladé dievčatá, kde si príde každá tínedžerka 
na svoje. Navštívte aj vy 
www.tammy.sk - oboznámite sa s po-
slednými módnymi trendami, aktuálnymi 

kolekciami a môžte sa aj zaregistrovať do 
Tammy klubu. Staňte sa členkou Tam-

my klubu a získate výhody pri nákupe 
a možnosť byť vždy aktuálne informo-

vaná o ponukách a novinkách.

V budúcnosti by sa postupne mala 
vytvoriť celá sieť predajní Tammy, v okolí 

každého väčšieho mesta. Tým pádom bude 
mať možnosť takmer každá tínedžerka naži-
vo vstúpiť do sveta, kde je skvelé byť mladým 
dievčaťom, ktoré žije módou a najnovšími 
trendmi.  

Koncept, aký v našim zemepisných šír-
kach nepozná obdoby. Tammy – the place 

where it´s great to be a girl!

Konečne miesto, kde je skvelé byť tínedžerkou, ktorá žije módou

Úspešný anglický koncept 
pre mladé dievčatá – jedinečná, 
Londýnom inšpirovaná móda.

a ďalších 100 predajní po celom svete. Značku 
Tammy nájdu zákazníci v 16 krajinách pozdĺž 
Európy, Ruska a blízkeho východu. Majiteľom 
materskej spoločnosti Bhs Ltd. je úspešný 
anglický podnikateľ Philip Green.

Prvá predajňa Tammy na Slovensku bola 
otvorená  v apríli 2009 v nákupnom centre 
Laugaricio v meste Trenčín.  Teraz si budú 
môcť štýlovú módu navrhnutú špeciálne 
pre tínedžerky kúpiť už aj dievčatá v Nitre, 
kde sa otvára ďalšia predajňa Tammy v ná-
kupnom centre Mlyny na 3. poschodí.

Na slovenskom trhu pociťujeme ne-
dostatok špecializovaných tínedžerských 
predajní. Obzvlášť dôležité sú pre dievčatá, 
ktoré sa v tomto veku chcú obliekať pod-
ľa posledných módnych trendov, ale v 
obchodoch pre ženy im nesedia veľkosti 
ani samotná atmosféra predajne. Na 
slovenský trh tak prichádza kultová 
tínedžerská predajňa pre dievčatá s 
kompletným sortimentom oblečenia, 
doplnkov a čiastočne aj obuvou. 
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Miluješ fashion a štýlovú módu? 
Chceš byť modelkou, ktorá nosí 
tie najhorúcejšie trendy, najväčšie 
novinky a vychytávky priamo 
z Londýna?!

....tak na čo ešte čakáš? Príď aj s tvojou 
partičkou /kamoškami, spolužiačkami, 
sesternicami, či spoluhráčkami/ do 
novootvorenej predajne Tammy

www.tammy.sk

Trenčín

Nákupné centrum Laugarício, 
Belá 7271, 911 01 Trenčín
otváracie hodiny: 
denne 9.00 - 21.00 hod

Nitra

Galéria Mlyny Nitra
Štefánikova trieda 61, 949 01 Nitra
otváracie hodiny: 
denne 9.00 - 21.00 hod



STEVAN PAUL 
Džúsy a koktaily
Koktailom patrí svet a sú veľ-

mi populárne u všetkých ge-

nerácií. Deti milujú ich ovoc-

né chute, tínedžeri ich považujú za mo-

derné a dospelí oceňujú ich výživovú hod-

notu. Táto kniha je plná receptov, ktoré 

ulahodia každej chuti, lebo sa v nich vyu-

žívajú všetky možné druhy ovocia a zele-

niny od banánov, drobného ovocia a po-

marančov až po mrkvu, cviklu a uhorky.

HELEN EXLEY
Inšpirácie pre modernú ženu
Knižka ponúka povzbudivé 

slová ženám vo všetkých za-

mestnaniach a na všetkých 

pozíciách. Majú dodať odvahu a inšpiro-

vať ich, aby svoju prácu robili s plným na-

sadením a snažili sa byť čo najlepšie.

COLETTE REDGRAVE
Spoločenské tance
Kniha Spoločenské tan-

ce vás zasvätí do tajov vy-

braných štandardných a la-

tinskoamerických tancov, vysvetlí vám 

základné kroky a poradí, ako si vybrať 

tú najvhodnejšiu hudbu. Podrobné fo-

tografi e, návody a obrázky vás po-

stupne prevedú jednotlivými tanca-

mi a ak budete dodržiavať pokyny pro-

fesionálnych tanečníkov, rýchlo zistíte, 

ako na to.

STEVAN PAUL
Jednoduché, zdravé 
a chutné: 

Šaláty na celý rok
Kniha Šaláty na celý rok 

vám pomôže zbaviť sa stresu pri plá-

novaní jedálneho lístka. Úžasná zbier-

ka medzinárodných receptov obsahu-

je mnoho nápadov na vyvážené šalá-

ty, ktoré môžu slúžiť ako hlavné jedlo, 

predjedlo, príloha alebo dezert. Určite 

nájdete ten správny recept na každú 

príležitosť.

DOMINIK DÁN
Noc temných klamstiev
Richard Krauz a Jozef Fischer 

zvaný Chosé pracujú v od-

delení vrážd v Našom Meste 

už veľmi dlho. Vyše dvadsaťpäť rokov 

sa snažia zmieriť so skutočnosťou, že 

medzi pojmy zákon, právo a spravod-

livosť sa nie vždy dá vpísať znamienko 

rovná sa, ale skôr otáznik. Niekedy aj 

výkričník...

JOËLLE PEETERS
Refl exná terapia
Refl exná terapia je praktic-

ká príručka ponúkajúca ná-

vod ako stimulovať samo-

liečivú schopnosť organizmu zatláča-

ním na presne vymedzené refl exné body 

na rukách i nohách či rozmasírovaním 

uložených toxínov. Je to bezpečná, jed-

noduchá a veľmi účinná forma masáže 

rúk a nôh, ktorá sa používa na prevenciu 

chorôb aj ozdravenie...

JOËLLE PEE



Sú deti, ktoré by za túto vetu dali ako 

interpunkčné znamienko smajlíka. 

Niektoré by dali otáznik a iné výkrič-

ník. Mnohé by tú vetu radšej nikdy ne-

videli. Nech už je to akokoľvek, vese-

lé, moderné a funkčné školské potre-

by určite chvíle strávené v škole sprí-

jemnia každému. Práve takéto školské 

batohy, peračníky, perá, gumy a kres-

liace potreby nájdete v našej predajni 

Dráčik na 2. poschodí.

Späť 
do školy

Sú deti, ktoré by za túto vetu dali ako 

interpunkčné znamienko smajlíka. 

Niektoré by dali otáznik a iné výkrič-

ník. Mnohé by tú vetu radšejej n nikikdydy ne-

videli. Nech už jeje t too akokoľvek, vese-

lé, momodedernrnéé a funkčné školské potre-

by určite chvíle strávené v škole sprí-

jemnia každému. Práve takéto školské 

batohy, peračníky, perá, gumy a kres-

liace potreby nájdete v našej predeeeeeeeeeeeeeeeeeee ajajaaaaaaaaaaaaaaaaa ni 

Dráčik na 2. poschodí.

Späť 
do škkkkkkkkkkkkkkkkkkkkoooooooooooooooooollllllllllllllllllllyyyyyyyyyyyyyy
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Milé naše deti, prázdninami 
unavené a unudené, do ško-
ly nesmierne sa tešiace, sve-
tom ešte neskazené... Keďže 
sa klamať nemá, milé urči-
te ste, hádam vás ešte ani ten 
svet neskazil, ale či sa tešíte 
do školy... Ak vás neinšpirova-
la a bolesť na srdci nezmier-
nila ani strana školských po-
trieb, pripravili sme vám kra-
tučké čítanie o jednej nespú-
tanej domácej priateľke.

„Pes môže byť skvelou prózou, ale iba 

mačka poéziou.“ (francúzske príslovie)

Už Leonardo DaVinci sa vyznal zo svo-

jej lásky k tomuto ladnému a hebkému 

stvoreniu slovami: „Aj tá najmenšia ma-

čička je majstrovské dielo“, a ten asi ve-

del, o čom hovorí. Mačka je pre člove-

ka, prajúceho aj iným osobnú slobo-

du, skvelým spoločníkom. Je pokojná,-

prítulná a čistotná ako azda žiadne iné 

zvieratko. Pre jej nezávislú povahu je 

však často nepochopená, lebo na roz-

diel od verného psíka si mačka často 

hrá podľa vlastných pravidiel.

Býva hlavnou hrdinkou povestí a po-

vier, i u nás prebehnutie čiernej mač-

ky cez cestu veští nešťastie, ktoré sa dá 

zmierniť iba veľkým pľuvancom. Je to 

síce nezmysel ako údená mrkva, pove-

re však nerozkážeš. Pre jej nesmiernu 

ohybnosť, šikovnosť a schopnosť vyviaz-

nuť zo životu nebezpečných situácií 

bez škrabanca sa traduje, že mačka má 

deväť životov. Ak skončíte čo i len jeden 

z týchto životov, duch mačky vás vraj 

bude strašiť do konca života. Nech sú 

už však oslavované ako nositeľky šťastia 

alebo nešťastia, verte, že sú najmilšími 

a najpôvabnejšími stvoreniami na tej-

to planéte a že niet rozkošnejšieho mlá-

ďatka, ako je práve mačiatko. My milov-

níci mačiek veríme len jednému príslo-

viu: „Ak vieš, ako sa spriateliť s mačkou, 

vždy ťa bude sprevádzať šťastie!“

Ak sa rozhodnete, že takémuto zvierat-

ku poskytnete domov, zaobstarajte jej 

na spanie pohodlný košík. Tieto neodo-

lateľné stvorenia trávia totiž väčšinu 

svojho života spánkom. Určite sa však 

M
A

CK
A

ˇ
Pes môže 

byť skvelou 
prózou, ale 
iba mačka 

poéziou

D E T I  A  H R Y
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Pred 
tisíckami 
rokov boli 
mačky 
uctievané 
ako 
bohyne. 
A na to 
ony nikdy 
nezabudli

Staň sa 
kráľom 
alebo 
kráľovnou 
svojej na-
rodenino-
vej oslavy!

budú pokúšať spať tam, kde vy. Zvyšok 

času venujú druhej najobľúbenejšej čin-

nosti – jedlu. Zdravá a vyvážená strava 

veľmi napomôže tomu, aby vaše zvie-

ratko bolo v dobrej kondícii. Určite 

však budú chcieť jesť to, čo vy. Mačička 

je veľmi obľúbená aj preto, že je veľmi 

čistotná. Preto jej zaobstarajte mačací 

záchod a pravidelne jej ho vymieňajte. 

Určite ho však nebude chcieť čistiť ona, 

ale vy! Nikdy nezabúdajte na dávku lás-

kavej pozornosti, ktorú od nás toto 

stvorenie denno-denne potrebuje. Aj 

keď je mačička veľmi nezávislá a veľa-

krát si robí čo chce, ak budeme rešpek-

tovať jej potreby a zahrnieme ju svojou 

starostlivosťou a láskou, bude nás ľúbiť 

do konca svojho života. Kto úprimne 

mačkám rozumie, ten vie že: „Pred tisíc-

kami rokov boli mačky uctievané ako 

bohyne. A na to ony nikdy nezabudli.“

Pre všetky deti, ktoré majú rady 

zvieratká a zároveň rady kres-

lia a maľujú, sme pripravili výtvar-

nú súťaž Moje obľúbené zvierat-
ko. Vaše dielka (maximálne formát 

A3) odovzdajte pracovníkom infor-

mačného pultu vo vstupe Mlynov. 

Najlepšie kresby, maľby, prípad-

ne fotografi e budeme pravidelne 

vystavovať a odmeňovať peknými 

cenami.

Staň sa kráľom alebo kráľovnou svojej narodeninovej oslavy!

Stačí, ak v Mlynoch nakúpiš za viac ako 10 eur v akomkoľvek ob-

chode s výnimkou supermarketu Billa, vyplníš prihlasovací kupón 

s názvom Vyhraj narodeninovú oslavu, ktorý nájdeš pri informač-

nom pulte a vhodíš ho do označenej urny. Každý mesiac sa na jed-

ného z vás, ktorý v danom mesiaci slávite narodeniny, usmeje šťastie 

a bude vyžrebovaný ako výherca. Odmenou mu bude slávnostná 

nedeľná oslava pre neho o jeho 5 hostí. Pred osla-

vou ho však bude čakať celková stylingová pre-

mena, pri ktorej ho renomovaný kaderník ostri-

há a učeše a náš stylista mu pomôže vy-

brať a zapožičať oblečenie v jednej z našich 

predajní. Na súťaži sa môžu zúčastniť deti vo 

veku 6-16 rokov. Oslávenec dostane ako pre-

kvapenie darčeky od partnerských predajní.

Neváhaj a zapoj sa, odmenou ti bude 
premena podľa vlastného želania a osla-

va, na ktorú sa nezabúda!
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Najväčší predajca dojčenského tovaru 
otvára NOVÚ predajňu

PREDETI.SK v Nitre!

• 600 m2 predajnej plochy
• najväčšia sieť predajní na Slovensku
• výber, ktorý nikde inde nenájdete, 
 tisíce produktov skladom 
• desiatky značiek autosedačiek, 
 kočíkov a príslušenstva 
• nadštandardné služby 
• pri reklamácii kočíka 
 požičiavame náhradný 
• každý mesiac nový akciový
 tovar

OC Galéria Mlyny, tel.: 0911 799 344

Otváracie hodiny:
pondelok - nedeľa:  10.00 - 21.00

  www.predeti.sk  •   •   •   •   •   •   •   •   www.predeti.sk  •   •   •   •   •   •   •   •   www.predeti.sk  •   •   •   •   •   •   •   •   www.predeti.sk  
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etabluje na severoamerickom trhu. 

Začiatok predaja v Austrálii asi pred pol 

rokom bol nečakane úspešný. 

Auto samotné, hoci v základných ry-

soch prvoplánovo zaraďované do ka-

tegórie hatchbackov, nesie dizajnér-

ske prvky kupé, ktoré naznačujú aj jeho 

pravý charakter. Niektoré detaily ka-

rosérie nesú neodškriepiteľný vplyv 

stvárnenia limitovaného superšportu 

Alfa 8 C Competizione ovenčené mno-

hými cenami za dizajn, okrem iného 

aj najkrajšie kupé roka 2008. V spoje-

ní s kompaktnými rozmermi, ktoré sú 

aj zámerom, pre nízku hmotnosť a tým 

lepšej agilite, vznikol unikát. To auto je 

nádherné a osobité, a napriek rozme-

rom dospelé. Aj interiér tomu nasved-

čuje. Je športovo ladený, s pravou alfov-

skou prístrojovkou, elegantný s kvalit-

nými materiálmi a skvelými sedadlami. 

Dielenskému spracovaniu niet čo vyčí-

tať. Azda ovládače kúrenia a klimatizá-

cie mohli byť uložené o čosi vyššie. To 

je však jediná poznámka z celého stret-

nutia s Mitom, všetko ostatné je tam, 

kde to má byť.

Jazda s Mitom je čosi, čo vám spôsobí 

radosť podobnú, ako za volantom špor-

tiaka. Schopnosti podvozka sú výrazne 

ďalej ako u ostatných trojdverových áut M
IT

O 
AK

O 
SY

M
BO

L Automobily značky Alfa 
Romeo boli od počiatku po-
važované za umelecké die-
la na kolesách tak po dizaj-
nérskej, ako aj po technickej 
stránke. Vypovedá o tom na-
príklad aj skutočnosť, že keď 
pán Henry Ford videl po uli-
ci ísť Alfu Romeo, sňal klo-
búk. História automobilky je 
plná vášne, elegancie, krásy 
a športových úspechov. Vždy 
existovali a dodnes sa stretá-
vajú v Alfa kluboch po celom 
svete nadšenci Cuore sportivo 
– športového srdca, ktoré je 
nerozlučne spojené s menami 
ako Nuvolari, Fangio a Ferrari. 
Ale o tom inokedy.

Názov MITO vznikol ako spojenie 

niekdajších rivalov z Milána – Alfa 

Romeo a Torina – Fiat, pretože obe au-

tomobilky patria do jedného koncernu, 

a najnovší produkt milánskej značky 

sa v turínskom závode vyrába. Okrem 

toho auto symbolizuje aj spojenie mi-

nulosti stelesnenej veľmi vydareným re-

troštýlom dizajnu s prítomnosťou, za-

stúpenou použitím najmodernejších 

technických vymožeností, a budúcnos-

ťou, nakoľko auto má za úlohu výrazne 

zvýšiť predaje automobilky. Aj v tomto 

bode možno konštatovať úspech už te-

raz. Symbolika tu ešte nekončí. Možno 

pripustiť aj myšlienku spojenia svetov. 

MITO sa má stať po dlhej absencii pr-

vým modelom, ktorým sa značka opäť 

A U T O - M O T O
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Text: Peter Mareš
Foto: Alfa Romeo

podobnej veľkosti. Istota v zákrutách, 

ostrosť a účinnosť bŕzd, reakcie na po-

hyby volantom a plynového pedálu ako 

i ochota akcelerovať robia z jazdy sku-

točnú zábavu. A to v základnom nasta-

vení. Áno, toto auto má čosi ojedinelé-

ho – systém DNA. Je to systém, ktorým 

vodič môže meniť charakter vozid-

la, pričom základné nastavenie predsta-

vuje N ako Normal. Posunutím ovláda-

ča systému, uloženého pred radiacou 

pákou, dopredu do módu D – dynamic 

sa citeľne zrýchli reakcia motora, preto-

že radiaca jednotka mení priebeh krú-

tiaceho momentu, zmení sa nastave-

nie posilňovača riadenia a bŕzd, ktoré 

športovo stuhnú, a mení sa aj nastave-

nie všetkých elektronických systémov 

– v tomto prípade VDC a ASR a elek-

tronický diferenciál Q2 zasahujú ne-

skôr, čo znamená väčšiu voľnosť pre vo-

diča. Akoby ste presadli do iného, ešte 

športovejšieho auta. Jazdí ako na ko-

ľajniciach a sedí ako pribité. V móde 

A – All weather, na použitie prednost-

ne za zhoršených podmienok (mok-

rá, zasnežená či zľadovatená vozovka), 

naopak, elektronika pomáha vodičo-

vi skôr a brzdy a riadenie sú citlivejšie. 

O nastavenom móde informuje aj dis-

plej na palubnej doske. Podobný kom-

plexný systém malo dosiaľ len Ferrari 

F 43O. Všetky spomínané elektronické 

pomocné bezpečnostné systémy, i za-

tiaľ nespomenutý DST (kontrola prieč-

neho zrýchlenia a potláčanie pretá-

čavosti), ako aj 7 air bagov a hodnote-

nie v nárazových testoch na plných 5 

hviezdičiek sú v základnej výbave, takže 

okrem veľkolepých zážitkov z jazdy sa 

môžete v Alfe Mito cítiť aj bezpečne. 

Testované vozidlo bolo osadené mo-

torom známym z iných koncerno-

vých produktov, ale na našom trhu je 

v Mite novinkou. Je to v duchu trendu 

„downsizing“ nízkoobjemový turbodie-

sel (1,3 l) s variabilným tlakom prepĺ-

ňania a výkonom 90 koníkov – variant, 

od ktorého nemožno očakávať ohro-

mujúcu akceleráciu, ale vďaka vynika-

júcej hodnote točivého momentu (200 

Nm) už v nízkych otáčkach je jeho ťah 

nad očakávanie. A keď máte chuť, špor-

tovú jazdu si vďaka vysokým kvalitám 

podvozka, vychutnáte dosýta. Pravda, 

rozdiel reakcií motora medzi režimami 

N a D nie je taký výrazný ako pri ben-

zínových motoroch, zato pre spotrebu 

tohto motora budete to auto milovať.

Milovníci malých superrýchlych áut už 

netrpezlivo čakajú na verziu GTA, kde 

GT znamená gran turismo a A allegge-

rito, teda odľahčený. Už bola vystave-

ná na autosalóne v Ženeve. Má výrazne 

agresívnejší vzhľad a motor s objemom 

1,75 l s prepĺňaním a výkonom 230 

koní, a podľa tabuľkových výkonov to 

bude ozaj „delo“. Už aby tu bola.

Názov 
MITO 
vznikol ako 
spojenie 
niekdajších 
rivalov 
z Milána – 
Alfa Romeo 
a Torina – 
Fiat

SP
OJ

EN
IA
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matrace • vankúše • prikrývky • merino vlna • rošty pod matrace • dekoratívne doplnky • kúpeľňový program

NÁJDETE NÁS:  Nitra, 2. poschodie, Nákupno-zábavné centrum 
MLYNY, 0903 400 916

VŠETKO PRE VÁŠ ZDRAVÝ SPÁNOK A POHODLNÉ BÝVANIE

Zľavu si môžete uplatniť len s týmto kupónom 
v našej predajni do 10. 10. 2009

*Zľava nie je kombinovateľná s inými zľavami alebo akciami
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MUDr. JANA MAT TOVÁ 
VYKONALA VIAC AKO 

6000 VNÚTROOČNÝCH 
OPERÁCIÍ OKA

Pani doktorka, ako zatiaľ jediná vykonávate 
v Nitre operácie očí najmodernejším excimero-
vým laserom. V čom je výhoda takejto operácie 
a pre akých pacientov je vhodná?
Zákrok excimerovým laserom je určený pacientom 

s refrakčnou chybou, ľuďom trpiacim krátkozra-

kosťou, ďalekozrakosťou, alebo astigmatizmom. 

Čoraz viac predovšetkým mladých ľudí už nechce 

nosiť okuliare alebo kontaktné šošovky, pretože 

im prekážajú pri športe, zábave, šoférovaní, alebo 

práci. Niektorým vadí aj to, že počas roka nemôžu 

nosiť módne slnečné okuliare. Pre aktívnych ľudí 

v produktívnom veku je takýto zákrok najrýchlejším 

a najbezpečnejším riešením.

Ako dlho trvá takáto operácia a návrat do bež-
ného života?
Štandardne operujeme obe oči naraz. Operácia 

priemerne krátkozrakého oka (do -4D) trvá asi 10  

sekúnd. Nový laser je certifi kovaný aj na operácie 

astigmatizmu do +/- 6 dioptrií a ďalekozrakosť do 

+6 dioptrií. Rekonvalescencia trvá približne 4 - 5 dní, 

videnie sa zlepšuje a zaostruje postupne.

Je zákrok bolestivý?  
Nie, zákrok nebolí, oči sú počas zákroku znecitlivené 

kvapkami. Bolesť po operácii je individuálna a závisí 

aj od použitej operačnej metódy. Dôležité je, že s la-

serom ALLEGRETTO je povrch oka po operácii hladší, 

a preto je hojenie rýchlejšie a menej nepríjemné.

Ako dlho musí počkať pacient na operáciu?
Po dohodnutí si termínu vstupnej kontroly a po 

konzultácii s lekárom je možné absolvovať zákrok 

najskôr na druhy deň po vyšetrení. Časovým limi-

tom je potreba vysadiť kontaktné šošovky ideálne 

aspoň 2 týždne pred operáciou, choroba, užívanie 

antibiotík v čase operácie. 
Hradí takýto zákrok poisťovňa?
Excimer-laserové operácie sa hodnotia ako kozme-

tický zákrok. Zdravotná poisťovňa Dôvera prepláca 

časť operácie jedného oka najčastejšie v prípade, ak 

sa jedná o anizometropiu (rozdiel medzi dioptriami 

jedného a druhého oka je viac ako 3,5 dioptrie), ale 

vždy po individuálnom posúdení prípadu revíznym 

lekárom.

Majú  niektorí pacienti nárok na zľavu?
Áno, momentálne ponúkame vysokoškolákom zľa-

vu 17€ z cenníkovej ceny za každé operované oko. 

Táto zľava platí pri preukázaní sa vysokoškolským 

indexom platným v deň operácie, alebo potvrdením 

o návšteve VŠ. Verím, že túto akciu si mladí ľudia ne-

nechajú ujsť.

Špitálska 13,  949 01 Nitra,  Tel :  037/69 42 237,  E-mail :  info@alegreta.sk ,  w w w.alegreta.sk

OKULIARE MÔŽETE ODLOŽIŤ 
PO 10 SEKUNDOVOM ZÁKROKU

V rokoch 2004 - 2008 bola 5 rokov pri-
márkou Oftalmologického oddelenia 
vo FN Nové Zámky. Od r. 2006 bola 
členkou výboru Glaukómovej sekcie 
Slovenskej oftalmologickej spoloč-
nosti a od mája 2009 je členkou výbo-
ru novovzniknutej Slovenskej  glau-
kómovej spoločnosti. Od novembra 
2008 pôsobí v súkromnej ambulant-
nej praxi  v 1. očnom centre Alegreta 
v Nitre. Centrum sa venuje diagnos-
tike a liečbe očných ochorení, hlavne 
refrakčných ochorení oka, glaukómu 
a cievnym ochoreniam oka.  



G A S T R O N Ó M I A

Všetci návštevníci od prvej chvíle zaregis-

trujú nezvyčajné prostredie, pripomínajú-

ce exotický ostrov. Ozajstné palmy, buj-

ná vegetácia, rahno so zvyškami plachiet 

stroskotaného škunera, skalisko, na kto-

rom sa zachytil, úžasné akváriá so živý-

mi homármi, zhotovený nábytok z poc-

tivého dreva a exotické plastiky dove-

zené z Tichomoria. Toto všetko a ešte 

oveľa viac na vás čaká v našich reštaurá-

ciách. Sortiment jedál je naozaj rozma-

nitý. Svoj gastronomický zážitok môžete 

zavŕšiť chutnou kávičkou, miešaným drin-

kom alebo kvalitným vínom.

Ak neviete nájsť miesto na organizova-

nie fi remných a spoločenských podujatí, 

nájdete u nás presne to, čo hľadáte.

Ak vás nepresvedčili naše slová, príďte 

nás navštíviť a presvedčte sa sami.

Tešíme sa na vás.

Po prvý raz v Nitre vyrástol pre vás exo-

tický ostrov plný chutí. Ochutnajte jedlá 

z rozmanitých kuchýň priamo pod pal-

mami s veľkými akváriami.

Robinson

Reštaurácia Robinson



Emporio Cafe
Emporio Bakery
Emporio Schoko

Moje Emporio, nájdem tu 
všetko, čo hľadám: 

S mamou si dám výbor-

nú kávu, s priateľom exotic-

ký drink, deti vezmem na vo-

ňavú čokoládu a ešte si 

domov prinesiem čerstvé 

pečivo a chlieb.
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Človek sa obklopuje žiariacimi 
drahokamami a z nich vyrobe-
nými šperkami už radu tisícro-
čí. Je to pre ľudskú márnivosť 
alebo pre ich krásu?

Už v praveku upútala človeka krá-

sa niektorých kameňov a ich vlastnos-

ti. Pračlovek bol úzko spätý s prírodou, 

a teda aj s kameňmi okolo seba. Boli 

preňho všedným javom, štiepal nimi 

kosti a drevo, lovil, zabíjal, aby ubránil 

vlastný život. Potom však našiel kameň, 

dnes by sme povedali drahý kameň, 

ktorý ho upútal svojou krásou a svo-

jím zjavom bol v prírode niečím mimo-

riadnym. Nevedel si predstaviť, kde sa 

tu vzal a prečo je práve taký. Preto ta-

kým kameňom začali ľudia veľmi skoro, 

tak ako aj iným nevysvetliteľným úka-

zom v prírode, prisudzovať nadpriro-

dzené, zázračné, kúzelné alebo liečivé 

vlastnosti.

Z historických prameňov vieme, že 

Babylónci, Chaldejovia a Egypťania po-

užívali drahé kamene nielen na vlastnú 

ozdobu, ale aj ako talizmany, ktoré pri-

nášajú svojmu majiteľovi šťastie, zdra-

vie a úspechy.

Talizmany z drahých kameňov nosi-

li odpradávna Peržania a Arabi. Židia 

si osvojili vedomosti o drahokamoch 

za babylónskeho vyhnanstva a v Egypte. 

Od nich pochádza používanie tzv. „me-

sačných kameňov“. Je to zvyk veľ-

mi starý a jeho pôvod treba hľadať 

v dvanástich kameňoch rúcha židov-

ského veľkňaza. Dokladom je samotná 

Biblia, kde je v druhej knihe Mojžišovej 

presne popísaný zlatý Áronov štít, kto-

rý nosil židovský veľkňaz na prsiach. 

Tento štít bol osadený 12 drahými ka-

meňmi: karneolom, olivínom, smarag-

dom, rubínom, lazuritom, onyxom, safí-

rom, achátom, krištáľom, topásom, be-

rylom a jaspisom.

Časom sa do histórie o dvanástich 

Áronových kameňoch priplietli aj 

hvezdári. Už v staroveku im prisu-

dzovali dvanásť znamení zverokruhu. 

Kresťanský stredovek nahradil tento 

vzťah spojením s dvanástimi apoštolmi 

a neskôr s dvanástimi mesiacmi v roku.

Tak vznikla povera o mesačných kame-

ňoch. V každom mesiaci sa nosil iný ka-

meň podľa poradia. Často sa proste no-

silo všetkých dvanásť naraz, aby sa ma-

jiteľ nepomýlil a úspech mal zaručený 

po celý rok.

Táto povera nevymizla ani dnes a pre 

jednotlivé mesiace sa odporúčajú 

osvedčené mesačné kamene. Kameň 

pridelený určitému mesiacu prinesie 

každému, kto sa v tomto mesiaci naro-

dil, šťastie a všetko, čo si bude priať.

Január – Kozorožec

Ametyst – veľmi obľúbená odroda kre-

meňa, sfarbená do fialova. Názov po-

chádza z gréckeho slova amethystos 

(neopojivý), chráni pred opilstvom 

a otrávením. V stredoveku boli pre-

svedčení o jeho priaznivom pôsobení 

na rozum, obchod a podnikanie vôbec, 

odvahu, veľkorysosť, zdravie, vernosť 

a pod. Ešte dnes ľudia veria, že im môže 

prinášať šťastie a zabrániť výbuchom 

ich hnevu.

Február – Vodnár

Jaspis – zelená, žltá, červená ale-

bo i inak zafarbená zmes chalcedo-

nu, kremeňa a opálu sa nazýva jaspis. 
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krvácanie, znižuje horúčku, tíši rozbú-

renú krv a činí svojho nositeľa pokoj-

ným. Vzbudzuje lásku a sympatie.

August – Lev

Olivín – alebo jeho drahokamová od-

roda chryzolit (chrysos-zlato, lithos-ka-

meň), vyznačuje sa nádhernou žltoze-

lenou farbou. Chráni svojho majiteľa 

pred smolou a nešťastím. V noci zaháňa 

nočné mory. Nosili ho ako znamenitý 

liek proti zimnici a chorobám srdca.

September – Panna

Beryl – oddávna bol používaný ako 

amulet liečivý i ochranný. V staroveku 

verili, že beryl poskytuje zdravie, vese-

losť, bohatstvo a šťastie. Pohanský kňa-

zi sa ním ozdobovali, keď chceli veštiť. 

V stredoveku bol nepostrádateľnou po-

môckou alchymistov. Lieči pečeň, oči aj 

žltačku.

Október – Váhy

Topas – prekrásne kamene, často znač-

nej veľkosti, medovožlté, ružové i mod-

ré. Chránia proti falošnosti, miernia 

rozpory, získavajú ženám krásu a mu-

žom rozum. Bránia zlým vášňam a lie-

čia šialenstvo.

November – Škorpión

Chryzopras – zelená odroda kremeňa, 

ostrí zrak, mierni bolesť, je kameňom 

úspechu a nádeje, pomáha pri úteku 

z väzenia.

December – Strelec

Hyacint – už Aristoteles tvrdil, že táto 

červenohnedá až oranžová odroda zir-

kónu chráni svojho majiteľa pred ná-

kazlivými chorobami. Tiež vraj posky-

tuje ochranu proti zaduseniu a otrave, 

zlým duchom i snom. Podporuje chuť 

do jedla, uľahčuje trávenie a hasí smäd.

Odporúčal sa na podporu chuti do je-

dla, ako prostriedok k zastaveniu naj-

rôznejších krvácaní, na liečbu ženských 

chorôb a ako ochrana proti nočným 

strašidlám. Údajne nás ľahko prenesie 

cez sklamanie v láske. Najsilnejšie vraj 

pôsobia červeno zafarbené jaspisy, zele-

né už menej.

Marec – Ryby

Akvamarín – je drahokamovou odro-

dou berylu. Má bledomodrú farbu, od-

tiaľ pochádza aj jeho názov (aqua-voda, 

marina-morská). Chráni pred nepriateľ-

mi a je obľúbeným kameňom námor-

níkov. Prináša pevné priateľstvá, vedie 

k hĺbavosti a pomáha k výrečnosti.

Apríl – Baran

Rubín – táto žiarivo červená odroda 

korundu je najvzácnejším drahým ka-

meňom vôbec. Chráni veriacich pred 

úkladmi diabla a bol im morovou 

ochranou. Nepatrný jeho dotyk vraj za-

staví krvácanie. Prináša dobré myšlien-

ky a bohatstvo.

Máj – Býk

Smaragd – sýto zelená odroda berylu 

je súčasťou korunovačných klenotov 

najstarších ríš. Smaragd vraj ostrí vtip, 

umožňuje vidieť budúcnosť, lieči mno-

ho ochorení ako zimnicu, malomocen-

stvo a uľahčuje pôrod. V Indii chráni 

smaragd pred mocou zlých duchov.

Jún - Blíženci 

Sardonyx – je achát, ktorého prúž-

kovanie je červenohnedé a biele. 

Zabezpečuje šťastný život v manželstve, 

lieči melanchóliu a chráni pred uriek-

nutím. Zvyšuje dôstojnosť, vedie k sme-

lým činom a zvyšuje zisky.

Júl – Rak

Diamant – chráni pred chorobami, 

urieknutím, otravami aj nepriateľ-

mi. Je najuniverzálnejším ochrancom 

zo všetkých kameňov. Rakov účinne 

ochraňuje i karneol, ktorý zastavuje 

www. c a r i s m a . s k

15%
zľava na kúpu
obrúčok
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Baran (20. 3. – 19.4.)

Máte obrovský potenciál energie, nad-

šenia a motivácie, stále súťažíte a vždy 

musíte byť prvá. Preto že si väčšinou 

potrpíte na fyzický pohyb a váš preby-

tok energie by mohol byť seba zniču-

júci, navštívte naše športové obchody 

a následne fitnescentrum na 2.poscho-

dí. Pokiaľ by ani to nepomohlo uhasiť 

spaľujúci pretlak energie, návšteva ta-

lianskej zmrzlinárne Ice& Coffee dá 

Vašu prevádzkovú teplotu do normálu...

Býk (19. 4. – 20. 5.)

Zo všetkých znamení si práve vy naj-

viac potrpíte na dobré jedlo, komfort 

a pohodlie. Milujete veľké, mäkké, po-

hodlné pohovky a zdravú a pohodlnú 

posteľ v spálni. Napriek tomu, že ste pri 

iných výdavkoch uvážlivá, pri vybavení 

svojho domova obvyklú ostražitosť strá-

cate. Zľahka teda preverte svoju finanč-

nú situáciu v jednej z našich bánk a hor 

sa do spánkového štúdia Dormeo 

na 2. poschodí. Ak sa oddáte pokušeniu 

vyskúšať jeden z ponúkaných luxus-

ných matracov, nezabudnite, že zatvára-

me o 21.00...

Blíženci (20. 5. – 20. 6.)

Ak je nejaké zo znamení rodený ko-

munikátor, ste to práve vy. Vnútri ste 

však rozpoltená a neustále oscilujete 

ako hodinové kyvadlo (viď hodinárstvo 

na prízemí). K ďalším vlastnostiam, kto-

ré vám nie sú cudzie, patrí urozpráva-

nosť, zábavnosť, všestrannosť, ale aj ne-

stálosť a nepokoj. Ste znamením, kto-

ré bude najčastejšie využívať služby na-

šich mobilných operátorov. Ak sa vy-

beriete na nákup topánok, vaša rozpol-

tená duša sa nebude vedieť rozhodnúť 

medzi sandálikmi z Humanicu a lodič-

kami od Deichmanna. Sebe kúpte obo-

je, manželovi šumivé Magnézium z na-

šej lekárne...

Rak (20. 6. – 22. 7.)

Vaše znamenie spravuje domov, rodi-

nu a je s ním spojené materstvo a deti. 

Pri pretlaku materských povinností ne-

zabudnite navštíviť obchod pre budú-

ce mamičky Ma-ma, ako aj obchod s ná-

zvom Pre deti. Zároveň je pre vás ako 

Raka nesmierne dôležité mať vlastný 

domov, kde s náležitou láskou budu-

jete svoj prístav bezpečia. Svoj obyd-

lie nemodernizujete tak často ako iné 

znamenia a nostalgicky uprednostňu-

jete drobné darčekové predmety s veľ-

kou citovou hodnotou. Po návšteve 

nádherného darčekového obchodu 

Malverns, nachádzajúceho sa na príze-

mí, každý Rak pochopí, kde je jeho dru-

hý domov...

Lev (22. 7. – 22. 8.)

Vládcom vášho znamenia je slnko, 

a preto okrem veľkorysosti, hrdosti 

a sebavedomia, výborne znášate náv-

števu solária. Pravidelné užívanie Beta 

karoténu by však pre vás malo byť sa-

mozrejmosťou. Vaším hlavným rysom 

je potreba byť neustále v centre pozor-

nosti, byť krásna, obdivovaná a milova-

ná. Ste zbožňovaná a nenásytne hltáte 

každý drobček aj tej najmenšej priazne, 

s ktorou sa stretnete. Sadnite si do jed-

nej z našich značkových kaviarní a buď-

te hviezdou dňa v šatách značky Mango 

alebo Promod...

Panna (22. 8. – 22. 9.)

U väčšiny ľudí, narodených v zname-

ní Panny, stojí na prvom mieste prá-

ca. Máte neuveriteľný zmysel pre de-

tail, štruktúru a systém, neporiadok 

a nedbalosť na vás pôsobia ako mor. 

Čistiace prostriedky a saponáty vám 

budú v našej 101 Drogérii samy ská-

kať do ruky. Otázka zdravia je pre vás 

ďalšou životnou témou. Zaujímajú vás 

nové trendy v medicíne, starostlivosť 

o telo a zdravá výživa. Kto opomenie 

Bio kútik v supermarkete Billa, tomu 

zostane len lekáreň...B
ar
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Váhy (22. 9. – 22. 10.)

Nik neoplýva takým šarmom a nie je 

taká spoločenská, ako vy. Ľahko nad-

väzujete rozhovor, máte vybrané cho-

vanie, ste zdvorilá a ľahká spoločen-

ská konverzácia v štýlovej reštaurá-

cii Robinson vám nebude robiť žiaden 

problém. Ste znamením, ktorého po-

slaním je navracať rovnováhu tam, kde 

bola narušená. Zľahka vyvážite návšte-

vu fitnescentra posedením u kaderní-

ka, zdravé morské sushi zalejete lahod-

nou horúcou čokoládou a ak si kúpite 

ľavú topánku značky Wojas, vyvážte to 

aj pravou...

Škorpión (22. 10. – 21. 11.)

Ste v každom ohľade náročná žena. Ste 

magneticky príťažlivá a ste si toho ve-

domá. Vášeň a city dosahujú u vás hra-

nicu únosnosti, čo je prirodzené, keď-

že všetky vaše reakcie sú mimoriad-

ne náruživé. Vášnivú prudkosť strieda-

jú vlny žiarlivosti, bolestné podozre-

nia zo zrady, ktoré nasledujú stavy hl-

bokej lásky a túžby. Túto strašnú bolesť 

na duši, túto vnútornú bolesť a rozhára-

nosť najlepšie vyliečia sieťované panču-

chy od spoločnosti Bepon a šálka horú-

cej čokolády v čokoládovni spoločnosti 

Schoko Emporio na 2.poschodí...

Strelec (21. 11. – 21. 12.)

Vyhľadávate dobrodružstvo, pravidel-

nosť a rutina vás nudia, ste veľkorysá, 

štedrá a ku chybám zhovievavá. Často 

to však so svojou originalitou prehá-

ňate, bez ohľadu na mieru sa oddáva-

te svojim slabostiam a vôbec zachádza-

te príliš ďaleko. Neprekáža vám nepo-

riadok, najspokojnejšia ste keď môžete 

poučovať, hlásať niečo, o čom ste pre-

svedčená, filozofovať ale aj učiť sa niečo 

nové. Vaša planéta Jupiter vládne mimo 

iného aj poznaniu na najvyššom stup-

ni, takže smelo do Panta Rhei na 1. po-

schodí, do tohto kráľovstva kníh, ktoré 

nemá obdobu...

Kozorožec (21. 12 – 20. 1.)

Vaše znamenie má prirodzenú potre-

bu neustále niečo budovať. Môže ísť 

o výstavbu budov či podobných štruk-

túr, o budovanie kariéry alebo o zakla-

danie organizácií. Na vedúcom mies-

te sa cítite dobre a nič vás nezasko-

čí. Vaša osobnosť je obdarená priro-

dzenou autoritou a na svojej ceste na-

hor si zachovávate svoje stále tempo. 

Na túto cestu sa vydajte v kostýme znač-

ky Marks&Spencer, do ruky koženú ak-

tovku spoločnosti Bagger...

Vodnár (20. 1. – 19. 2.)

Vášmu znameniu vládne Urán, plané-

ta zvratov, ktorá je zodpovedná za všet-

ko nepredvídateľné. Ste vždy pripra-

vená svojím prejavom ohromiť a šoko-

vať, ste nespútaná, divoká a nezvlád-

nuteľná. Spútať by ste sa dala jedine le-

piacou páskou z našich umeleckých 

potrieb alebo zvieracím náhubkom, 

ktorý nájdete v chovateľských potre-

bách na 2.poschodí. Ste stúpenkyňou 

všetkých zmien a prudký obrat v dianí 

okolo vašej osoby je vašou hlavnou špe-

cialitou. Ako kráľovná obratov využite 

naše točité schodište alebo rampu par-

kovacieho domu. Sú tu pre vás...

Ryby (19. 2. – 20 .3.)

Rovnako ako voda zalejete svojimi cit-

mi všetko, čo máte na dosah. Ste ako ci-

tovo pijavý papier (umelecké potre-

by Da Vinci) alebo hubka na riad (101 

Drogérie), ktorá do seba nasáva atmo-

sféru, kamkoľvek vkročí. Toto zname-

nie je stelesnením dokonalej romantiky 

a žiadne iné znamenie sa mu v tom ne-

vyrovná. Ryby sú typické tým, že sa bez 

premýšľania ujmú opustených a zblúdi-

lých duší, ľudí a zvierat. Krmivo nájde-

te v chovateľských potrebách, ak bude 

opustených prebytok, dajú sa odložiť 

v zamestnaneckých šatniach na medzi-

poschodiach... Ra
k 
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Juraj Hrčka sa narodil 
29. 5. 1980 v Bratislave. 
V roku 2002 absolvoval štú-
dium herectva na VŠMU 
v Bratislave. Dnes je jeho do-
movskou scénou Divadlo 
Andreja Bagara v Nitre, kde 
účinkuje napríklad v predsta-
veniach Adam Šangala, Aj 
kone sa strieľajú, Testosterón 
a Kontrabas. Televízni divá-
ci ho poznajú najmä z obľúbe-
ného seriálu Ordinácia v ružo-
vej záhrade. Vo voľnom čase 
rád fotografuje, hrá petangue 
a venuje sa svojim psom.

Alergia – na čo a na koho – na prach, 

na spálený olej, na ľudí, ktorí sa hrajú 

na to, čo nie sú. 

Blbosť ľudská – blbosť ľudská je ľud-

ská, len skôr ju vidím na druhých ako 

na sebe, hádam aj to je ľudské.

Cynizmus – Ja? Mám svoje dôvody byť 

občas cynikom.

Divadlo – dobré divadlo v DAB Nitra. 

Divadlo je príčina mojej radosti aj sta-

rostí. 

Emancipácia – neprekáža mi.

Fotografia – časť môjho vnímania sve-

ta. Baví ma robiť snímky, už menej vi-

dieť sám seba na nejakej fotografii.

Galantný – už som to zo trikrát po-

čul v súvislosti so mnou, ale musím pri-

znať, to nie je práve to, čo ma vystihuje

Hudba – takmer všetky žánre, hocike-

dy a najmä v aute

Chrt – predovšetkým talianski chrtí-

ci Brunko a Chiquito, všeobecne chrty 

ako psy aristokrati, športovci a psy ne-

konečne milujúce svojho pána.

Invalid – je to náramne ťažké, a preto 

majú môj obdiv. Neviem, ako by som to 

zvládol.

Jedlo – jedloznačne: o) V ktorúkoľvek 

hodinu, i keď to na mne zatiaľ nevid-

no. Najmä ryby, morské plody, polievky 

a paradajky.

Kino – je to občas aj zážitok, našťastie.

Láska – kvitne v každom veku.

MLYNY – tie Božie melú pomaly, ale 

isto.

Nitra – krásne baby a naozaj dobrí 

priatelia.

Oči – modré. 

Petanque – moja namotávka. Šport, 

kde netreba športovať.

Rýchlosť – veľa vecí urýchli.

Seriál – zaujímavá práca, seriál her-

ca zviditeľní. Osobne mám najradšej 

Frasiera.

Túžby – sú, a je ich dosť. Motivuje ma to.

Umenie - zvláštna vec. Páči sa mi.

Vizionár – keby som to vedel dopre-

du... často si to vravím.

Xenofóbia (strach zo všetkého cudzie-

ho) – zatiaľ ma všetko cudzie skôr zau-

jíma. 

YMCA (Kresťanské združenie mla-

dých) – nebol som a nie som členom. 

A ešte pesnička s refrénom YMCA. 

Nemám ju veľmi rád.

Zrodenie – zrodili sa nové MLYNY, 

zrodil sa časopis a zrodil sa aj tento člá-

nok. Tak nech sa vám darí!AB
EC
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Nitra – otvorené od 9. 9. 2009, OSC Mlyny, Štefánikova trieda, 
3. poschodie, tel.: 911 128 190

JEDINEČNÉ ZĽAVY KUCHÝŇ, PRÍSLUŠENSTVA A SPOTREBIČOV
Grafi cké návrhy a kalkulácie ZADARMO, Predĺžená ORESI záruka 7 rokov
Certifi káty kvality, Nízke splátky, nulové navýšenie

POROVNAJTE NAŠU CENU A KVALITU S KONKURENCIOU WWW.ORESI.SK

Model Tenera Lozano – Akčná cena za bm vrátane DPH 296 €
8 917,30 SK

Model Tenera Lozano – Akčná cena za bm vrátane DPH 296 €
konverzný kurz 1 € = 30,126  8 917,30 SK

Akcia platí do 31. decembra 2009

Najväčší predajca kuchýň v ČR 
teraz aj na Slovensku!

SK_Mlyny_176x250.indd   1 6.8.2009   13:16:15

p as  sion

Europa Shopping Center – 
Banská Bystrica
Aupark – Bratislava
Avion Shopping Park − Bratislava
OC Optima – Košice
Galéria MLYNY – Nitra
OC Laugaricio – Trenčín

jeseň / zima 2009
www.blazek.eu
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Otvaracie 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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