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Galéria MLYNY má za sebou prvý rok od otvore-
nia pre verejnosť. Obdobie, v ktorom sa postupne 
stávala súčasťou života Nitranov, ale i návštevní-
kov krajského mesta Nitra. Našim hlavným úsilím 
bolo, aby si v ňom našla svoje pevné miesto ako 
moderný objekt, ktorý priniesol do centra Nitry 
modernú architektúru a ako priestor pre stretnu-
tia, relax, netradičné zážitky ale aj skvelé nákupy. 
Počas prvých dvanástich mesiacov k nám prišlo 
7,3 milióna návštevníkov. Okrem možností pre 
nákupy v 126 prevádzkach sme spolu s vami pre-
žívali každý mesiac prostredníctvom rozmanitých 
kultúrnych a spoločenských podujatí. Privítali sme 
mnohých významných hudobníkov našej scény, 
tvorbu fotografov a umelcov, s deťmi s napätím 
sledovali divadelné predstavenia a svet tvorivej 
fantázie a rozprávok, za nákupy v Galérii MLYNY 
sme obdarovali víťazov niekoľkých spotrebiteľ-
ských súťaží, ktorým sme vďaka našim partnerom 
venovali osobný automobil, zájazdy a mnohé ďalšie 
atraktívne a hodnotné ceny. Kryté námestie vo 
vstupnej hale sa stalo priestorom spoločenského 
života v meste Nitra.

Svoju priazeň ste Galérii MLYNY prejavili aj v inter-
netovom hlasovaní časopisu ASB a vďaka podpore 
širokej verejnosti sme sa stali Developerom roka 2010 
podľa www.asb.sk. Odborná verejnosť ohodnotila Ga-
lériu MLYNY ako najlepší projekt obchodného centra 
roku 2009 v oceneniach, ktoré každoročne udeľuje 
medzinárodný stavebný a investičný časopis CIJ.

Oslavou prvého roku, ktorý sme strávili s vami, 
naša snaha vytvárať príjemné prostredie a ponú-
kať vám stále nové a kvalitnejšie služby nadobú-
da nový a ešte vážnejší rozmer. Ponuku služieb 
Galérie MLYNY rozšíri už v mesiaci september 
najväčšie fintess centrum v Nitre a dámam po-
núkne svoje služby nové kozmetické centrum so 
širokou škálou dermatokozmetických prístrojov, 
jediné svojho druhu v nitrianskom kraji. Sym-
bolicky presne rok po otvorení sa Galéria MLY-
NY 09.09.2010 spojí s deťmi, prostredníctvom 
podpory projektu Nitrianskej komunitnej nadácie 
- Aby ľudia ľuďom pomáhali. Okrem nočného 
kina a nočných nákupov, doby ľadovej, v ktorej 
sa osviežime s deťmi, vás pozývame na stretnutie 
s ELÁNistami 11. septembra 2010, kde okrem zá-
bavy s najväčšou legendou slovenskej populárnej 
hudby vyžrebujeme nového majiteľa prekrásnej 
Giulietty Alfa Romeo. Jednému z vás, ktorý sa za-
pojil do letnej MLYNY summer Parády a zúčastní 
sa osobne žrebovania venujeme 1000,- EUR v dar-
čekových poukážkach na nákup v obchodných 
prevádzkach Galérie MLYNY. 

V mene tímu Galérie MLYNY vám ďakujeme za 
vašu doterajšiu priazeň, školákom prajeme veľa 
úspechov v novom školskom roku a tešíme sa 
na spoločné stretnutia s vami v Galérii MLYNY 
Nitra.

ing. Slavomíra Tóthová
riaditeľka MLYNY, a.s.
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Milí spoluobčania a návštevníci  
mesta Nitry,

ani sme sa nenazdali a obchodná Galéria 
Mlyny má za sebou prvý rok prevádzky. 
Táto nová dominanta centra sa stala 
neoddeliteľnou súčasťou koloritu mesta. 
Zvykli si na ňu nielen obyvatelia mesta, 
ale aj návštevníci zo širokého okolia. 
Okrem možnosti nákupov a stravovania 
je mimoriadne cenné, že priestory tohto 
objektu sú využité na kultúrne podujatia, 
spoločenské stretnutia, výstavy, kultúr-
ne a športové podujatia. Som potešený, 
že v rámci nich je možnosť stretnúť sa 
s Vašimi návštevníkmi. 

Zároveň sme radi, že obchodná Galéria 
Mlyny čiastočne pomáha riešiť v mes-
te problémy so statickou dopravou. 
Prínosom pre obyvateľov a návštev-
níkov je, že k dispozícii majú viac ako 
1000 doteraz nespoplatnených parkova-
cích miest. 

Aktivity obchodnej Galérie Mlyny 
vhodne zapadajú aj do aktivít mesta. 
Spoločne uvažujeme nad niektorými 
projektami do budúcna, pričom netre-
ba zabudnúť, že vzájomná spolupráca sa 
prejavila pred zhruba rokom v dorieše-
ní dopravnej situácie v danej lokalite.

Mnohé investičné akcie mesta realizova-
né v tomto období, napr. rekonštrukcia 
Centra voľného času Domino, podporu-
jú vzájomnú previazanosť o skrášlenie 
nielen centra mesta, ale všetkých jeho 
častí. Verím, že spolupráca v takomto 
duchu bude pokračovať i naďalej.

Chcem preto zaželať vedeniu obchod-
nej Galérie Mlyny, všetkým jeho pracov-
níkom, jednotlivým prevádzkam, aby 
sa im v našom krásnom meste darilo 
nachádzať spokojných zákazníkov. A zá-
kazníkom, či už z Nitry alebo z okolia, 
želám nezabudnuteľné zážitky a spokoj-
nosť z poskytnutých služieb.

Jozef Dvonč
primátor mesta Nitry



1. 9 – 8. 9. 2010 
„Čo nám príroda dala“
unikátna kolektívna výstava súčasných nitrianskych 

umelcov vladimíra vaňa, Paľa Francúza, jany Majlá-

tovej, veroniky Fúskovej a ivety Ligašovej

9. 9. 2010 o 16.00 hod.
... aby ľudia ľuďom pomáhali.
MLYNY zastrešia jedinečný grantový program Nitrian-

skej komunitnej nadácie, spájajúci filantropiu s ume-

ním. Nenechajte si ujsť príležitosť vidieť naživo maľova-

nie 1,6 m plastovej figúrky.

11. 9. 2010 
od 15.00 – 18.00 hod.
Skvelá zábava 
so skupinou ELÁN.
Narodeniny ako sa patrí! Nevšedný hudobný 

zážitok s najväčšou legendou slovenskej po-

pulárnej hudby, skupinou eLáN! vyžrebovanie 

spotrebiteľskej súťaže MLYNY summer Paráda 

a k tomu bonusová cena 1000,- euR v darčeko-

vých poukážkach pre toho, kto sa zapojil do sú-

ťaže a bude v čase žrebovania v Galérii MLYNY 

Nitra!

12. 9. 2010 od 15.00 – 18.00 hod.
MLYNY deťom - Doba ľadová ožíva...
Galéria MLYNY sa premení na Dobu ľadovú a vy sa môžete stať jej súčasťou... ľadové stanoviská plné 

prekvapení a dobrodružstiev po celých MLYNoch, maratón rozprávok a k tomu všetkému sladké prekva-

penie pre každého malého návštevníka...

17. 9 - 24. 9. 2010 
Výstava Európsky 
deň jazykov
alebo koľko jazykov vieš, toľkokrát  

si človekom...

10. 9. 2010 
od 21.00 - 
23.00 hod. 

Nočné nákupy 
v MLYNOCH!

Nakúp v MLYNoch v čase 

od 21.00 do 23.00 h a vyhraj 

20 lístkov na koncert elánu! 

Nočný program nekončí, kino 

MLYNY uvádza:

19.30 hod. coco chanel

21.30 hod. Sex v meste



17. 9 - 24. 9. 2010 
Výstava Európsky 
deň jazykov
alebo koľko jazykov vieš, toľkokrát  

si človekom...

24. 9. 2010 
od 13.00 – 18.00 hod.
Európsky deň jazykov
oslava v spolupráci s www.jazykovevzdelavanie.sk

25. 9. 2010 
od 13.00 – 18.00 hod.
Svetový deň Cestovného ruchu 
oslávte v MLYNoch radosť z cestovania a spoznáva-

nia v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cR, ukF, 

NSk a Mestom Nitra.

26. 9 – 7. 10. 2010 
Zvodnosť, ako klamná 
predstava neprežitého 

vystavujú: kristina Schreiberová a 

Milan valašek

8. 10. 2010 o 16.00 hod.
... aby ľudia ľuďom pomáhali 
Príďte do MLYNov a užite si kultúrny program v rámci otvorenia 

výstavy „ ... aby ľudia ľuďom pomáhali“, kde budete mať mož-

nosť obdivovať expozíciu 1,6 m vysokých maľovaných plastových 

figúrok, ktorých výťažok pôjde na podporu zaujímavých projek-

tov v Nitrianskom kraji. jednu z figúrok finančne podporí Galéria 

MLYNY v Nitre.

15. – 16. 10. 2010 
od 14.00 – 16.00 hod.
Chceš sa stať modelkou alebo si 
túžiš zahrať v reklame alebo vo filme?
Príď do MLYNov na casting modelingovej agentúry eXiT 

a castingovej agentúry charlie Brown!

16. 10. 2010 
od 16.00 hod. 
MLYNY FASHION 
SHOW 
veľká inšpiratívna jesenná módna 

prehliadka plná aktuálnych módnych 

vychytávok. A to všetko z obchodov 

Galérie MLYNY...

31. 10. 2010 o 16.00 hod. 
MLYNY bavia deti
opäť jedno tradičné zábavné popoludnie pre poslušné deti a ich 

rodičov. 
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MLYNY oslávili svoje zrodenie v dňoch 
9.9.-13.9.2009 veľkolepou a nepretr-
žitou 5-dňovou veselicou , na ktorej 
okrem iných pre milovníkov dobrej 
hudby naživo vystúpili Jana Kirschner, 
Zuzana Smatanová, Peter Nagy, Dara 
Rolins a Robo Opatovský. Pre obdivova-
teľov tanečného umenia boli do Nitry 
pozvaní Jumping Šaľa a Laci Strike 
Street dance academy, kaskadéri Team 
SX a pre všetkých milovníkov latino 
Gruppo caliente a Mango salseros. Ne-
zabudlo sa ani na najmenších a odvtedy 
v Nitre MLYNY bavia deti pravidelne. 
Dúfame, že Nitra dodnes na týchto 
päť dní zvesela spomína...MLYNY boli 
a budú pre vás veselé...

1. Rok
s Vami
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MLYNY boli počas prvého roku plné 
módnych vychytávok. Okrem značko-
vých obchodov svetových módnych 
firiem priniesli Nitre pravidelné inšpi-
ratívne módne prehliadky, zamerané 
na nové módne trendy a kolekcie, ale 
i prehliadky tematické: športové, plesové 
a iné. Čerešničkou na torte boli detské 
módne prehliadky, modelkám ktorých sa 
iné nevyrovnajú...
Mnohé z víkendov sa stali oslavou nielen 
módy, ale i krásy. Boli to najmä bezplat-
né poradenské ukážky práce špičky 
slovenského vizážistickeho a kader-
níckeho umenia, alebo obľúbené Dni 
krásy s parfumériami FAnn. MLYNY boli 
a vždy budú pre vás plné módy a krásy...
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MLYNY boli čo najviac pestré. Počas 
celého roku mysleli na najmenšie 
deti a prinášali zábavné akcie, súťa-
že, vystúpenia a pravidelné nedeľné 
programy MLYNY bavia deti. Pre tých, 
ktorí si chceli vyskúšať svoju manuál-
nu zručnosť, boli pripravené tvorivé 
dielne, pre súťaživých pravidelné 
ukážky stolných spoločenských hier. 
Najmenší si mohli zmerať sily na prete-
koch lezúňov, tí väčší na floorbalovom 
turnaji. Pre deti tu bol Najväčší roz-
právkový deň detí a detské divadielka, 
pre veľkých Rytmus, Tina, hviezdy zo 
Superstar a mnohí iní. MLYNY bavia 
deti, lebo deti vždy bavia MLYNY...

1. rok s Vami



MLYNY priniesli do Nitry mnoho pra-
videlných zaujímavých a hodnotných 
výstav. Na svoje si prišli milovníci foto-
grafie, ktorých mohla potešiť výstava 
fotografií afrických rituálnych pred-
metov zo zbierky Ivana Melicherčíka, 
veľkoformátové fotografie Luba Špirka 
a mnohé iné. Mužom srdcia poskako-
vali na výstavách veteránov, na ktorých 
sa v MLYNOCH na pár dní zaparkovali 
autá a motorky našich dedov. Snáď naj-
zaujímavejšou a najnavštevovanejšou 
expozíciou bola unikátna výstava 80 
predmetov speváka Elvisa Presleyho zo 
zbierky Múzea Elvisa Presleyho z Mem-
phisu. Počet umelecky hodnotných 
výstav bude v budúcnosti stúpať, lebo: 
MLYNY poznajú UMENIE ŽIVOTA!
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Všetky vyobrazené módne vychytávky 
nájdete v Galérii MLYNY v Nitre.
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Čierne jazdecké sako
GATE € 24.-

Čierna kabelka 
s kovovými cvočkami 
GATE € 8.-
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Tmavo modré džínsy
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-Béžová bunda

GATE € 28.-
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Mäkké materiály  dominujú prichádzajúcej móde sezóny 

Jeseň / Zima. K nim sa perfektne hodí mäkký velúr, ktorý 

môžeme vidieť tak na lodičkách, ako aj na čižmičkách a čižmách. 

Hitom tejto sezóny bude vyššia obuv – od členkovej až po čižmy 

siahajúce nad kolená. Sáry a manžetové zdobenie obopínajúce 

členok, ktoré boli jarným hitom, na jeseň vyniknú ešte viac.

Nové trendové modely sezóny Jeseň / Zima nájdete  

v predajniach DEICHMANN – ako vždy za trvalo nízke ceny!

www.deichmann-obuv.sk

TRVALO N ÍZKA CENA

Jesenné trendyéééééééé tttttrrrrreeeennnnnddddddyyy

JJJJeeeeessssseeeeennnnnnnnn
JJe nnnnnne

rrrreé
nnnne dd

JJJeeJJJJJesseesseeeess nnessenneeese nnse nnssen ééen énn ttnnnéé ttné reeéééé tt eennr ddre ddttre dddennndddddyyydy
enné trend

Jesenne é tren ye dd

Jeseeseeseeseseesennéennné trenrendtrendendddndyendnddynd

Najväčší európsky 
predajca obuvi.

Už len správne držanie tela vám dokáže 
ubrať pár rokov. Ako náhle narovná-
te zohnutý chrbát, pôsobíte vyššie, 
pružnejšie a tiež mladšie. Natrénujte 
si správne držanie. Predstavte si, že 
stredom vášho tela prechádza imaginár-
na struna, ktorá vás vyťahuje smerom 
nahor. Chrbtici uľaví i jednoduchá rela-
xácia. Zadovážte si do práce k počítaču 
fit loptu a niekoľkokrát za deň si na nej 
natiahnite chrbticu a uvoľnite zaťaté 
brušné svaly. Dýchaním do brucha telo 
oslobodíte od stresu.

Pokiaľ môžete do svojho nabitého 
programu pridať len jednu vec, zvoľte 
cvičenie, ktoré stimuluje srdcovú 
aktivitu. Pravidelné aeróbne cvičenie 
nielenže spaľuje tuky, ale je i skvelým 

posilňovačom srdca a zabezpečí vám 
zdravý a mladistvý vzhľad.

Stredne ťažké aeróbne cvičenie po-
vzbudzuje produkciu kolagenu, ktorý je 
zodpovedný za pružnosť kože. Cvičenie 
s činkami pomáha zvyšovať hustotu 
kostí a tým pôsobí preventívne proti 
osteoporóze. Spánok, ktorý trvá aspoň 
sedem hodín, znižuje chuť tela ukla-
dať si tukové zásoby. Odpočinuté telo 
navyše dokáže tuky spaľovať omnoho 
efektívnejšie.

Zbavte sa alkoholu. Na zdravie si 
radšej pripite čerstvou ovocnou 
šťavou, alkohol vo vašom boji s časom 
a dobrou postavou hrá veľmi negatív-
nu úlohu.

pevné a 
 pružné TElo

 Spánok, ktorý 
trvá aspoň 

sedem hodín, 
znižuje chuť 

tela ukladať si 
tukové zásoby. 

Odpočinuté telo 
navyše dokáže 

tuky spaľovať 
omnoho 

efektívnejšie.
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Lodičky s tigrím vzorom 
DEICHMAnn € 19.90

Čierne kotníkové topánky
DEICHMAnn € 39.90

Čierna kabelka 
s kovovými ozdobami
DEICHMAnn € 14.90

Čierna kabelka 
so štrasom 
DEICHMAnn € 29.90

Sivé lodičky  
DEICHMAnn € 19.90

Kabelka s tigrím vzorom 
DEICHMAnn € 16.90

Čierne lodičky s reťazou   
DEICHMAnn €  19.90

Sivá kabelka DEICHMAnn € 39.90

Sivé kotníkové topánky DEICHMAnn € 39.90

Hnedé lodičky so sponou 
DEICHMAnn € 19.90

Predajňu DEICHMANN nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí

pevné a 
 pružné TElo
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Ako by som si mala po lete ošetriť 
pleť?
Žaneta: V lete je pokožka najviac namá-
haná slnečným žiarením. UV žiarenie 
podporuje tvorbu voľných kyslíkových 
radikálov v organizme, ktoré urýchľujú 
starnutie kože a podieľajú sa na vzniku 
rôznych kožných chorôb. Po lete je 
potrebné pleť regenerovať. Základom 
je zvýšená hydratácia, používanie 
výživnejších prípravkov a samozrejme 
dodržiavanie pitného režimu. Vhodné 
sú masáže a rôzne regeneračné kúry. 
Ošetrenie pleti sa dá rozdeliť do 
rôznych úrovní. Každodenná starostli-
vosť doma, v kozmetickom salóne a na 
lekárskej kozmetike. I keď je už po lete, 
nemali by sme zabúdať na ochranu pred 
slnkom a počas celého roka používať 
prípravky s UV filtrom.

Je vhodnejšie pripraviť si pleťovú 
masku z prírodných produktov 
doma?
Žaneta: Pleťové masky sú veľmi často 
používané v domácom a odbornom koz-
metickom ošetrení. Očakávaný výsle-
dok závisí od správnej voľby a to podľa 
typu pleti, účelu a správnej aplikácie. 
Dôležité je nanášať masku na očiste-
nú pleť a poznať účinky jednotlivých 
produktov, z ktorých si masku chceme 
vyrobiť. Masky vyrobené doma sú ce-
novo i časovo prístupné. Ak však máme 
s pokožkou väčšie problémy odporú-
čam masky pod odborným dohľadom 
kozmetičky prípadne dermatológa.

Je rozdiel, ak si pripravím masku 

z bio produktov, alebo je to jedno?
Žaneta: Je výborné už to, ak si masku 
vyrobíte a staráte sa o svoju pokožku. 
Vhodnejšie sú z bio produktov. Vedecky 
je dokázané, že bio produkty obsahujú 
viac biologicky aktívnych látok ako sú vi-
tamíny a provitamíny, enzými, alfa a beta 
hydroxi kyseliny atď. Sú to látky, ktorých 
nedostatok zapríčiňuje stratu niekto-
rých dôležitých funkcií kože a vonkajšie 
príznaky predčasného starnutia.

V lete som používala vysoký 
ochranný faktor. Aký mám použí-
vať teraz na jeseň?
Žaneta: Ak budete oproti letu vystave-
ná menej slnečnému žiareniu môžete 
použiť nižší ochranný faktor. Hodnota 
ochranného faktoru udáva, koľko krát 
dlhšie je možné pobudnúť na slnku 
bez rizika spálenia pokožky. Pri výbere 
opaľovacích prípravkov musíme brať 
do úvahy viac faktorov. Miesto pobytu, 
fototyp kože, ročné obdobie, odraz sln-
ka a iné. Väčšina slovenskej populácie z
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je fototyp 2 alebo 3. To znamená, že 
začervenanie nastane v priemere za 20 
minút. Ak máme prípravok s ochran-
ným faktorom 10, chráni pokožku po 
dobu 10 krát 20 minút, teda celkovo 
200 minút. Po uplynutí tejto doby 
nepomôže ďalšie natretie. Preto ak 
chceme byť dlhšie na slnku použijeme 
prípravok s vyšším ochranným fakto-
rom. Ochranný faktor je počítaný raz za 
24 hodín.

Zostalo mi ešte opálenie z leta. 
Môžem aj na jeseň používať 
bronzer?
Marta: Bronzer je multifunkčné líčidlo, 
takže nepodlieha letu či opáleniu. 
Pokiaľ je správnou technikou a fareb-
ným odtieňom použitý, nie je dôvod ho 
nepoužiť. Najčastejšie sa používa hnedý, 
teracotta – hnedý a apricot – brosky-
nový odtieň bronzera . Odporúčame 
produkty značky Make-up Studio, naprí-
klad Bronzing Powder Lumiere /S0613/, 
prípadne Compact Earth Powder /
PH0640/, ktoré sa vynikajúco nanášajú 
štetcom Kabuki /kod 3010/. 
V tomto prípade 
doporučujeme 
použitie bron-
zeru na jemné 
zvýraznenie 
líčok /lícnych kostí /. 

Aké sú odporučené farebné kombi-
nácie na túto jeseň?
Žaneta: Trend líčenia značky Make-up 
Studio na jeseň a zimu 2010 sa nesie 
v jemnejšej dennej a odvážnejšej ve-
černej elegancii. Očné tiene Moondust 
Volcano vo fialovo čiernej farbe s kovo-
vým odleskom spolu s použitím očných 
tieňov Lumiére Duo v zelenkastých 
odtieňoch vytvárajú líčenie s nádychom 
luxusu a elegancie. Líčenie pier sa nesie 
v studenších odtieňoch fialovej.

Som vysokoškoláčka, bývam na in-
ternáte a navzájom si požičiavame 

dekoratívnu kozmetiku. Ako sa 
mám zariadiť, aby to bolo čo naj-
viac hygienické?
Žaneta: Pri spoločnom používaní 
líčidiel je veľmi dôležité dodržiavať 
hygienu a tým zamedzeniu prenosu ná-
kaz. Pred a po použití si vydezinfikujte 
kozmetické pomôcky. Dôležité je, aby 
ste si jednotlivé prípravky napr. krémy, 
rúže, lesky, make-upy... naberala čistou 
špachtličkou a z nej potom prstami, 
štetcami, aplikátormi, hubkami atď. 
nanášala daný prípravok na tvár. Chcela 
by som Vás upozorniť na správny výber 
dezinfekčných prípravkov. Ak použijete 
nesprávny, napríklad taký, ktorý je urče-
ný na kov alebo plast, tak sa vaše štetce 
môžu znehodnotiť. Na dezinfekciu štet-
cov sa používajú špeciálne dezinfekčné 
roztoky. Make-up Studio ponúka tento 
produkt pod názvom Brush Cleanser /
PH0900/. 

Zmenila som na jeseň farbu vlasov. 
Mám tomu prispôsobiť aj make-up?
Žaneta: Ak sa vaša farba vlasov veľmi 
výrazne zmenila, mala by ste k nim 
prispôsobiť aj Váš make-up.

Jesenný tip vizážistky Žanety 
Vrábelovej:
Mojím jesenným tipom je novinka 
pod názvom Eyeshadow Moondast /
PH0717/. Sú to vypaľované očné tiene 
vyrábané špeciálnou technológiou. 
Každý tieň má intenzívnu základnú 
čiernu farbu s nádherným žiarivým 
rôznofarebným prevedením a leskom. 
Sú vhodné na použitie na mokro i na su-
cho. Môžu sa používať ako očné tiene, 
očné linky a pri takzvanom dymovom 
líčení. 

k O Z M E T I C k á  P O R A D ň A

Marta Dvorská
dvorska.marta@gmail.com
mob.: +421 903 440 390

Foto: Richard kay kardhordó

Žaneta Vrábelová
Pro Cosmetics s.r.o. 
Showroom: Račianska 105 
Bratislava
mob: +421 944 478 852
www.make-up-studio.sk
www.procosmetics.sk
info@procosmetics.sk

Foto: Martin klimo
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Modrá kabelka
MArKS&SpEnCEr 

€ 45.00

Košeľa s prúžkom
MArKS&SpEnCEr 

€ 49.00

Sivý kabátik

MArKS&SpEnCEr € 35.90

Tmavomodré rifle
MArKS&SpEnCEr € 39.90

Sivý šál
MArKS&SpEnCEr 

€ 19.90

Všetky vyobrazené módne vychytávky 
nájdete v Galérii MLYNY v Nitre.
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€ 35.90

M Ó D N E  T I P Y



20   |   rendez-vous

Modelka agentúry EXIT 
MODEL MANAGEMENT

Čo Vám práca v modelingu dala?
Sebavedomie, skúsenosti, finančnú slo-
bodu a zabezpečenie, možnosť cestovať 
a spoznávať nových ľudí, naučiť sa nové 
jazyky.

Čo Vám naopak vzala?
Skromnosť a trošku i prirodzenosť. Dosť 
často sa mi stáva, že nechtiac afektujem 
a priateľ ma musí mnohokrát krotiť. 
Prišla som i o možnosť byť so svojou 
rodinou častejšie, než by som si priala....

Kto je Vašim vzorom vo svete 
modelingu?
Dlhé roky to bola Hanka Soukupová 
ako Gucci girl a potom Adriana Lima. 
Modelka s najkrajšou postavou je pre 
mňa stále Gisele Bundchen a kráse 
Doutzen Kroes sa máloktorá vyrovná.

Máte vlastné módne pravidlá?
Nenosiť to, čo ostatní...

Na čo ste v svojom šatníku najviac 
pyšná?
Sú to tenisky Converse z limitovanej 
edície ,,White diamond,, od Swarovski, 
elegantné sandáliky od Cesare a
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Paciotti a najmä letná košieľka z diel-
ne Nicholasa Kaya – prešla som celý 
Manhattan, kým som ju našla, ale tá 
snaha stála naozaj za to. Je to jedinečný 
kúsok!

Vaše módne odporúčanie na túto 
jeseň?
Mám len jedno, ktoré platí po celý rok: 
Noste len to, čo sa Vám páči a čo Vás 
vystihuje!

V čom sa cítite najviac sexy?
V čiernych kokteilových šatách a topán-
kach na véééľmi vysokom podpätku ....a 
pod tým sexy spodná bielizeň!

Čo by ste si nikdy neobliekla?
Oscar Wilde sa nemýlil, keď povedal: 
,,Móda je tak neznesiteľná forma ška-
redosti, že ju musíme meniť každých 
6 mesiacov!,,... a mal pravdu, pretože 
to, čo by som si teraz za nič na svete 
neobliekla, budem zaručene nosiť 
o rok. Takže opäť platí: ,,Nikdy nehovor 
nikdy!,, 

Aké značky nakupujete v zahraničí?
Rada nakupujem v malých butikoch, 
kde nájdem naraz viacero návrhárov 
a veľmi vydarené kúsky. Ale obľubu-
jem i J.CREW, Topshop, A&F, Victoria 
Secret, Guess shoes a iné.

Aké značky nakupujete doma?
Väčšinou si všetko nakúpim v zahraničí 
a doma kupujem už len športové oble-
čenie, A3 sport, Nike...

Za čo najviac utrácate?
Topánky, kabelky, spodná bielizeň a vo-
ňavá kozmetika...

Čo nesmie chýbať vo Vašej kabelke?
Peňaženka, mobil, žuvačky, malé zrka-
dielko, balzam na pery, dezinfekčný 
gél na ruky a ak cestujem, mapa mesta, 
v ktorom sa práve nachádzam.

Vaša obľúbená kozmetika 
a parfum?
Parfumy Lanvin a Bvlgari, príležitostne 
D&G light blue. Z kozmetiky obľubu-
jem všetko, čo vonia a nevysušuje. Môj 
obľúbený krém na telo, najmä v lete, je 
,,Noir,, od Victoria Secret.

Líčite sa vo voľnom čase?
Veľmi málo, používam len korektor pod 
oči, líčka a maskaru.

Čo by ste odkázala mladým začí-
najúcim modelkám?
Nenechajte sa znechutiť, ak zo začiatku 
neuspejete, pokúste sa i na tom zlom 
nájsť niečo dobré. Vždy je potrebné 
nájsť v sebe motiváciu a odhodlanie 
pre ďalší krok vpred. Modeling je škola 
života, ale netreba sa jej báť!

R O Z H O V O R

,,Móda je tak 
neznesiteľná 
forma 
škaredosti, 
že ju musíme 
meniť každých 
6 mesiacov!,,

www.exitmm.sk



GOSH Cosmetics predstavuje novú kolekciu 
výrobkou na jeseň 2010. 

Príchod chladnejších mesiacov víta GOSH s novou atraktívnou 

kolekciou líčenia, ktorá sa nesie v znamení pastelových 

odtieňov. Decentné, sofistikované farby cukríkovej ružovej, 

mentolovej zelenej, levanduľovej fialovej a citrónovej žltej 
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Eye Shadow Quartet
Quattro tieň v exkluzívnom balení

Dve nové štvorice očných tieňov vám pri líčení umožnia 
vytvoriť si nekonečné množstvo farebných variácií a 
sofistikovaných efektov. Pre jemný prirodzený vzhľad si 
zvoľte len jeden odtieň, pre príťažlivý kontrast použite 
kombináciu dvoch farieb. Ak túžite po sofistikovanom 
vzhľade, skombinujte tri alebo všetky štyri odtiene. Nová 
limitovaná edícia očných tieňov sa predstaví v elegantnom 
úzkom dizajne v tvare štvorca. Zabudované zrkadielko a 
svetielko uľahčujú aplikáciu očných tieňov kedykoľvek a 
kdekoľvek. Limitovaná edícia očných tieňov 
prichádza v príťažlivých pastelových 
odtieňoch Vanity Pastels (vanilková, 
čokoládovohnedá, púdrová ružová, 
antracitová) a Modest Liberty 
(levanduľová, limetkovozelená, 
staroružová, béžová).

Effect Powder
Multifunkčný trblietavý púder

Sypký efektný púder s intenzívnym kovovým leskom 
GOSH Effect Powder môžete použiť samostatne alebo 
pre výraznejšie líčenie v kombinácii s iným očným tieňom. 
Pomocou tenkého štetca a vody si s efektným púdrom 
môžete vytvoriť trendovú očnú linku so žiarivým a sýtym 
farebným efektom. Jesenný vzhľad najlepšie 
zvýrazníte odtieňmi Doll (pastelovoružový, č. 
19) a Lime (pastelovolimetkový, č. 20).

Soft’n Shine Lip Balm
Rúž na pery s účinkami balzamu

Balm na pery s ochranným faktorom SPF 
15 a príjemnou konzistenciou. Je čiastočne 
transparentný, jemne perleťový a má príjemnú 
vôňu vanilky. Váš trendový vzhľad v najbližších 
mesiacoch podporia intenzívne žiarivé odtiene 
Scarlett (pastelovoružový, č. 33) a Barbie (šťavnatý 
ružový, č. 30).  

Cinderella Body Shimmer
Telový trblietavý púder

Sypký telový púder so žiarivým 
kovovým leskom je ideálny na 
špeciálne príležitosti a oslavy. 
Vyzdobte si s ním ramená, 
krk, dekolt, alebo oči a lícne 
kosti a zažiarte ako novodobá 
Popoluška na plese. 

Natural Blush
Farba na líčka

Farba na líčka s ľahkou krémovou textúrou 
je zmesou jemných farebných pudrových 
častíc. Obsahuje tiež sľudu a pudrové 
zložky pre hladkú, bezchybnú aplikáciu 
s nádherným prirodzeným efektom. 
Vyskúšajte obľúbený odtieň Electric Pink 
(telovoružový, č. 39).   

Nail Lacquer
Lak na nechty

GOSH Nail Lacquer má jemnú konzistenciu, 
ktorá sa ľahko nanáša, rýchlo schne a 
poskytuje skvelý farebný efekt. V limitovanej 
edícii teraz GOSH predstavuje tri vzrušujúce 
odtiene: Sweet Rose (pastelovoružový, č. 
589), Yellow Doll (pastelovožltý, č. 590) a Silky 
Mint (pastelovozelený, č. 591).

ní

www.goshcosmetics.sk
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• DC Acne PACKETs ošetrenie akné
• DC Age PACKETs

• DC Shaping PACKETs
• Fotorejuvenizácia 

• IPL ošetrenia
• Neinvazívne odbúravanie tuku (Kavitácia) 

• Prístrojová endermológia/Lymfodrenáž
• Trvalá fotoepilácia

• Galvanický prístroj
• Lymphobiony

• Vysokofrekvenčná terapia
• Diamantová mikrodermabrazia

• Biostimulačný laser
• Elektromagnetická terapia

• Vyhladzovanie jaziev
• Brush peel

• Ultrazvukový peeling
• Ozónová terapia

• Kozmetické ošetrenia tváre
• Kozmetické ošetrenia tela
• Kozmetické ošetrenia rúk

• Chemický peeling
• Dermatokozmetika

• Výplňové implantáty
• Zväčšovanie pier

• Relaxačné ošetrenia
• Kávové a medové zábaly
• RF tvarovanie postavy

• Ošetrenie celulitídy
• Rádiotermolifting

• Rádiofrekvencia
• Odstránenie cievok

• Rádiomezolift
• Ošetrenie strií

• VacSpray
• Botox ...

DERMACENTER Nitra OC MLYNY Nitra, 1. poschodie, Štefánikova 61, 949 01 Nitra, 
mobil: 0948 975 599, E-mail: nitra@dermacenter.sk

Plníme Vaše sny
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Milé dámy, vážení páni,

radi by sme Vám predstavili naše 
kozmetické centrum DERMACENTER. 
Prinášame na Slovensko jedinečný prí-
stup k starostlivosti o krásu a zdravie. 
Projekt DERMACENTER spája vysokú 
odbornosť a profesionalitu personálu 
s konzultáciou lekára, špičkovú tech-
nológiu najrenomovanejších svetových 
výrobcov dermatokozmetických prí-
strojov a profesionálnu liečebno skráš-
ľujúcu kozmetiku VICHY, La Roche 
Possay spolu s nutrikozmetikou Innéov.

V DERMACENTER používame širokú 
škálu najmodernejších dermatokoz-
metických prístrojov a stávame sa tak 
jedným z lídrov na Slovensku a najväč-
ším centrom na východnom Slovensku. 
Ponúkame ošetrenia IPL, prístrojové 
neinvazívne odbúravanie tuku, podtla-
kovú rádiofrekvenciu, akustické vlny, 
prístrojovú endermológiu alebo lymfod-
renáž, diamantovú mikrodermabraziu, 
biostimulačný laser a mnohé ďalšie 
profesionálne zariadenia.

Okrem prístrojových ošetrení 
DERMACENTER ponúka aj portfólium 
produktov zameraných na kozmetické 
ošetrenia. Prinášame pre Vás kozme-
tické kúry tváre, tela, rúk a nôh VICHY 
a La Roche - Possay spolu s profesio-
nálnym kabinetným programom Maria 
Galland a prírodným programom 
KURLAND. Aj takto chceme prispieť 
ku kráse a zdraviu našich klientov.

DERMACENTER ako prvé na Slovensku 
prináša profesionálnu kozmetickú 
starostlivosť bližšie k Vám. Chceme byť 
ľahko prístupní a zároveň zabezpečiť 
komfort klientom, preto je naše cen-
trum umiestnené v obchodnom centre 
Galéria Košice a v obchodnej Galérii  
Mlyny Nitra. Tu môžeme splniť všetky 

podmienky ľahkej dostupnosti a kom-
fortného prístupu. Napriek tomu po-
loha DERMACENTER v rámci obchod-
ného centra zabezpečuje pre našich 
klientov maximálnu diskrétnosť. Vďaka 
umiestneniu našich centier v Nitre 
a v Košiciach sa k nám z ľubovoľného 
okresného mesta na Slovensku dostane 
klient automobilom do dvoch hodín.

Veríme, že personál, moderné vybave-
nie a príjemná atmosféra kozmetického 
centra si Vás získa a stanete sa naším 
spokojným klientom. Radi Vám pomô-
žeme dosiahnuť vzhľad podľa svojich 
predstáv a znovunadobudnúť sebavedo-
mie, pocit spokojnosti a vnútornú har-
móniu, pretože my máme profesionálny 
pohľad na Vašu krásu.

Tešíme sa, 
že môžeme 
plniť Vaše 
sny.
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Svetozár Sprušanský je diva-
delným dramaturgom a re-
žisérom. Už pätnásť rokov 
pôsobí ako šéf dramaturg 
nitrianskeho Divadla Andreja 
Bagara. Na svojom konte má 
niekoľko cien Literárneho fon-
du, napr. za réžiu inscenácií 
Čajka a Tvár v ohni, Ujo Váňa, 
Revízor , Na dne či Višňový 
sad. Získal prestížnu DOSkU 
za Najlepšiu inscenáciu aj 
réžiu divadelnej sezóny 2003 
(Čechov Tri sestry), alebo 
DOSkU ako Objav sezóny 
2009 za dramaturgický počin 
– monotematickú divadelnú 
sezónu uvedenia diel sloven-
skej klasiky Rodinné striebro 
v DAB Nitra.

Od roku 1995 ste interným dra-
maturgom nitrianskeho Divadla 
Andreja Bagara. Akým kľúčom 
vyberáte do repertoáru nové hry?
Tých aspektov je samozrejme viacero. 
Ale tým hlavným a najrozhodujúcejším 
je snaha osloviť našimi inscenáciami čo 
najširší okruh potenciálnych divákov. 
Divadlo má Veľkú sálu s kapacitou 600 
miest, ale aj komorné Štúdio, a preto nie 
je jednoduché večer čo večer zapĺňať ta-
kýto počet miest. Pritom musíme myslieť 
na nášho detského diváka, ale aj na tee-
negerov, vyskoškolákov (tých je v Nitre 
veľké množstvo), na strednú či najstaršiu 
generáciu. Uvedomujeme si rôznoro-
dosť nielen vekovú, ale aj vzdelanostnú, 
záujmovú, sociálnu. Popri inscenáciách 
hudobno-dramatického a zábavného re-
pertoáru prinášame aj náročnejšie pred-
stavenia. A to v uvádzaní diel svetovej 
klasiky alebo v podobe aktuálneho tlmo-
čenia hier súčasnej európskej dramatiky. 
Rešpektujeme reálne divácke zázemie 
nitrianskeho regiónu, žánrovú pestrosť... 
Aby tam bola aj komédia, aj vážne dielo; 
klasika, súčasnosť, niečo pre detského 
diváka, muzikál alebo hra s pesničkami, 
horúca novinka... Zohľadňujeme aj fakt 
personálnych možností hereckého súbo-
ru, ktorý má Nitra k dispozícii. Aby sme 
čo najmenej prizývali hosťujúcich umel-
cov v chýbajúcich vekových kategóriách. S
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a popritom ešte zohľadniť dobu 
a súčasnú ekonomickú situáciu, 
ktorú žijeme...
Máte pravdu, nie je to jednoduché... 
Musím veľmi citlivo načúvať nielen 
tomu, ako človek veci a vlastné prob-
lémy vníma, ale predovšetkým ako ich 
prežíva, reaguje na ne. Moji pedagógo-
via mi veľakrát pripomínali: dramaturg 
je takým seizmografom. Je viac psycho-
lógom a sociológom, než divadelným 
vedcom, alebo znalcom literatúry a drá-
my. Dramaturg by mal vedieť vycítiť, čo 
v danom čase spoločnosťou „hýbe“. Čo 
by v nej mohlo zarezonovať. Tématicky, 
žánrovo, niekedy len pocitovo...

Ako by ste zhodnotili uplynulú sezó-
nu 2009/2010 v DAB Nitra?
Snažili sme sa divákovi ponúknuť čo 
najširší žánrový záber nových titulov. 
Verím, že divácke očakávania a nároky 
sme aspoň čiastočne naplnili. Musíte sa 
opýtať samotných divákov! Ale aspoň 

trochu pravdivú odpoveď nám môžu 
dať až čísla! Vysoká divácka návštevnosť, 
ktorú sme si v DAB Nitra aj túto sezónu 
udržali. Ba čo viac – mierne sme ju aj 
zvýšili. Na vyše 95%. A to je naozaj veľký 
úspech – a zároveň aj záväzok.
V minulej – jubilejnej 60. divadelnej 

Tých kľúčov pre výber titulov je naozaj 
veľa. Dramaturg by mal byť človek, 
ktorý citlivo vníma spoločenské dianie, 
problémy a život okolo seba. Všetko, čo 
sa okolo neho deje a čo ho priamo aj 
nepriamo obklopuje. Dané témy a isté 
problémy visia vo vzduchu. A vy ako 
dramaturg hľadáte takú hru, o ktorej 
ste presvedčený, že práve ňou môžete 
o týchto témach vypovedať. A diváka 
nimi osloviť!

Ste zároveň i režisérom. Vyberáte 
si aj pre seba podľa takéhoto kľúča 
nové hry?
Len čiastočne. Ja, ako šéf dramaturg 
dohliadam, spoločne s mojím kolegom 
dramaturgom Danielom Majlingom, na 
výber titulov. Ako jeden z externých 
režisérov častokrát zapĺňam niektoré 
prevádzkové „diery“; spĺňam požiadav-
ky divadla, jej prevádzky. Napríklad 
pri absencii istého žánru, pracovného 
vyťaženia niektorých hercov a podob-
ne. V uplynulej sezóne to bolo práve 
predstavenie LAVV, ktoré vzniklo na 
objednávku Obchodného oddelenia 
nášho divadla. To prišlo s požiadavkou, 
aby vznikla inscenácia určená špeci-
álne pre teenegerov, ktorí začali naše 
divadlo v poslednom období viac a viac 
navštevovať. A my sme pre nich nemali 
titul, ktorý by hovoril ich rečou a slov-
níkom o ich problémoch a témach. 
Veľmi cielene sme zaradili daný titul do 
repertoáru divadla a môžem povedať, 
že pozitívny ohlas mladého publika nás 
milo prekvapil. Ale to najpríjemnejšie 
zistenie bolo, že o túto inscnáciu s té-
mou dospievania, prvých lások a sexu, 
objavovania zložitostí medziľudských 
vzťahov, prejavili veľký záujem aj tzv. 
dospelí diváci na večerných predstave-
niach. Veľmi živo a spontánne na nich 
reagujú.

Musíte mať veľmi ťažkú úlohu: 
vžiť sa do kože dnešného divá-
ka, byť členom vedenia divadla 

R O Z H O V O R

Dramaturg 
je takým 
seizmografom. 
Je viac 
psychológom 
a sociológom, 
než divadelným 
vedcom, 
alebo znalcom 
literatúry 
a drámy.
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sezóne – sme divákom ponúkli ko-
mornú komickú sondu do partner-
ských vzťahov dnešných tridsiatnikov, 
a to v podobe hry Alana Ayckbourna 
ŠŤASTNÉ A VESELÉ! Komediálna brisk-
nosť hereckého prejavu mladšej časti 
nášho súboru sa tu napĺňala situačným 
aj konverzačným humorom anglicky 
vybrúsených dialógov, či absurdne ne-
predvídateľných situácií. Pri príležitosti 
hlavných osláv založenia nášho divadla 
sme priniesli celoslovenskú premié-
ru hry Jeana Anouilha KOLUMBÍNA. 
Humorným a ľahko sebaironickým 
pohľadom sme poodhalili svet divadel-
ného zákulisia. Jeho vzťahov, aj nepísa-
ných pravidiel, zákonitostí. V réžii Emila 
Horvátha v hlavných úlohách exceluje 
Klaudia Kolembusová, Eva Pavlíková 
a Jakub Rybárik. Predstavenie divákom 
predostiera silný príbeh peripetií vzťa-
hu mladej manželskej dvojice, kde ale 
do pomyselného milenecko-partnerské-
ho trojuholníka nevstupuje konkrétna 
osoba, ale fenomén divadla ako takého. 
Divadlo, ktoré dokáže zmeniť váš život, 
vaše životné priority, rozvrátiť vaše 
šťastné manželstvo... Tretia inscenácia 
– už spomínaný titul švédskeho autora 
Stefana Lindberga LAVV – bola určená 
predovšetkým teenegerskému publiku. 
Bez servítky a pretvárky, zato s humo-
rom a mierne úletovo, hovorí o dospie-
vaní. Umeleckým bonbónikom sa stala 
scénická dramatizácia novely Nikolaja 
Vasiljeviča Gogoľa MŔTVE DUŠE, v hlav-
nej úlohe s Richardom Stanke. Vzniklo 
predstavenie, ktoré otvorene hovorí 
o súčasných problémoch manipulácie 
nie s mŕtvymi, ale živými dušami. Je to 
inscenácia veľkého scénického gesta, 
výtvarnej výpravnosti, strhujúcich 
hereckých výkonov. Záver sezóny patril 
detskému, či skôr rodinnému publiku. 
A to v projekte rozprávky MÁTOHY 
z pera a v réžii Kamila Žišku. Touto 
inscenáciou sme načreli do bohatej 
studnice slovenskej ľudovej slovesnos-
ti. Z jej prameňov (v podobe rozprá-
vok, povestí alebo obyčajným ústnym 

podaním tradovaných vyprávok) tvorco-
via zostavili inscenáciu, kde na javisku 
kraľuje číra divadelná fantázia, herecká 
uvoľnenosť, radosť a nespútaná hravosť. 
Verím, že nitrianska 60.jubilejná sezóna 
sa niesla nielen v znamení osláv, ale bola 
silná predovšetkým realizáciou kvalit-
ných a divácky príťažlivých titulov. Pri 
ktorých dokážu naši verní a skvelí diváci 
uvažovať o sebe, o svete, ktorý žijú... 
Vedia sa s nami smiať, aj plakať... Byť 
aspoň na malú chvíľu s nami šťastní! 

Čo pripravujete do nadchádzajúcej 
sezóny?
Budeme štartovať trošku netradičným 
predstavením: interaktívnou „one 
women show“ kanadskej autorky Leslie 
Ayvazianovej s názvom SKOK Z VÝŠKY. 
Inscenácia je venovaná okrúhlemu 
životnému jubileu Evy Pavlíkovej. 
Zvláštnosťou je, že napriek tomu, že 
ide o monodrámu, Evička si v pred-
stavení nezahrá sama. Spoločne s ňou 
to bude aj zopár divákov. Premiéra je 
naplánovaná na 17. septembra, priamo 
v deň Eviných narodenín. V polovici 
novembra uvedieme dramatizáciu 
novely Dušana Mitanu KONIEC HRY 
v naštudovaní Romana Poláka. Ide 
o súčasný detektívny príbeh z prostre-
dia televízneho zákulisia, ktorý hovorí 
o odvrátených podobách manželských 
vzťahov. Treťou premiérou bude 
inscenácia, od ktorej si veľa v divadle 
sľubujeme. Réžijne sa pod ňu podpíše 
mladý a nesmierne inšpiratívny maďar-
ský režisér Zoltán Balázs. Pôjde o hru 
Arnolda Weskera KUCHYŇA. Dá sa 
povedať: hra – metafora o princípoch 
fungovania sveta. A to tak v medziľud-
ských vzťahoch, ako aj v princípoch ich 
vzájomných sociálnych väzieb. Diváka 
pozveme do zákulisia hotelovej reštau-
rácie, t.j. do kuchyne, kde množstvo 
ľudí rozličných národností a sociál-
neho začlenenia rieši medzi sebou 
svoje vzťahy a konflikty. Je to hra, ktorá 
výrazne reflektuje dnešnú dobu a ktorá 
hovorí o tom, že aj keď máte peniaze, 

Verím, že  
nitrianska  

60. jubilejná 
sezóna sa 

niesla nielen 
v znamení 
osláv, ale 
bola silná 

predovšetkým 
realizáciou 
kvalitných 
a divácky 

príťažlivých 
titulov.



rendez-vous   |   29

to ešte neznamená, že ste v živote šťast-
ný. Podobnou – sociálne zacielenou 
reflexiou doby – bude i komorný ro-
dinný príbeh dnes už klasika americkej 
drámy Tennessee Williamsa SKLENENÝ 
ZVERINEC. Príbeh matky a jej dvoch 
detí, ktorí hľadajú lásku! Možno si 
budú diváci spoločne s hrdinami tejto 
hry klásť otázky: Čoho všetkého je 
človek schopný, aby si udržal svojich 
blízkych? Aby naplnil vlastné predsta-
vy o životnej harmónii, spokojnosti 
a šťastí. A keďže divadlo je aj o zábave, 
radi by sme náš repertoár obohatili aj 
o novú kvalitnú komédiu. Bude ňou 
piata premiéra sezóny – bláznivá fraška 
Raya Cooneyho a Johna Chapmanna. 

DVOJITÁ REZERVÁCIA. Komédia 
o manželských záletoch, peripetiách 
s neverou a sladkých vyslobodeniach 
z nečakných situácií. 

Verím, že diváci nitrinskeho Divadla 
Andreja Bagara sa majú v sezóne 
2010/2011 na čo tešiť. Lebo my v di-
vadle sa na nich už teraz tešíme! 

Dúfame, že diváci nám zostanú verní 
a že aj tá nasledujúca 61.divadelná sezó-
na bude pre nich lákavá.

Ďakujeme za rozhovor 

So Svetozárom Sprušanským 

sa zhovárala Andrea Marešováá

Divadlo Andreja Bagara v Nitre otvára 
novú divadelnú sezónu 2010/2011 
hrou kanadskej autorky arménskeho 
pôvodu Leslie Ayvazianovej: SKOK 
Z VÝŠKY.

Inscenácia je venovaná životnému jubi-
leu herečky Evy Pavlíkovej, dlhoročnej 
členky nitrianskeho umeleckého súbo-
ru a umeleckej šéfky DAB v Nitre.

Eva Pavlíková sa predstaví v hlavnej úlo-
he tejto inscenácie, ktorú s podtitulkom 
“one woman show” režijne pripraví 
Svetozár Sprušanský.

SKOK Z VÝŠKY je príbehom čerstvej 
päťdesiatničky, ktorú stretávame na 
dovolenke v jednom zo známych gréc-
kych letovísk. Hlavná hrdinka rozpráva 
príbeh svojho života. Rekapituluje 
svoju minulosť a zároveň chce zmeniť 
budúcnosť. Už nechce byť viac magne-
tom na trapasy! Chce konečne naplno 
slobodne žiť! 

Novinkou inscenácie bude jej interak-
tívnosť divákov prítomných v hľadis-
ku, s ktorými hlavná hrdinka nastaví 
úsmevný, miestami až komický pohľad 
na svoj životný osud.

Text hry z anglického originálu preloži-
la Alexandra Ruppeldtová, scénu a kos-
týmy navrhne Saša Grusková, hudobnú 
dramaturgiu zabezpečí Peter Zagar.

V inscenácii zaznie 7 známych gréckych 
piesní, ktoré otextujú známi sloven-
skí textári : Peter Uličný, Ján Strasser, 
Martin Sarvaš, Kamil Peteraj, Miro 
Jurika a Ľuboš Zeman.

Inscenácia SKOK Z VÝŠKY bude mať pre-
miéru 17. a 18. septembra 2010 v Štúdiu 
DAB v Nitre o 18:30 hod. Termín bol 
vybraný zámerne – 17. 9.2010 oslávi Eva 
Pavlíková svoje okrúhle životné jubiluem. 

Eva Pavlíková Vás všetkých na túto osla-
vu srdečne pozýva!

Eva Pavlíková

oNe WoMAn SHoW
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deti S autizmom 
MAľujú fIGúrKy

Vlastný svet sprevádzajúci ľudí 
celým životom, ktorý im neu-
možňuje vnímať nadiktované 
predpisy. Je to svet neobme-
dzených pravidiel, do ktorého 
sú ponorení tak hlboko, že len 
občas pozrú jedným okom 
von z ulity. Autizmus je ich 
ulita. Je to vlastná predstava 
o svete a vnímanie tak, že my 
„normálni“ nikdy nepochopí-
me, čo sa v skutočnosti v ulite 
odohráva. 

Pojem autizmus každý pozná aj vďaka 
filmu Rainman, no len málokto si uve-
domuje, aký fascinujúci svet sa skrýva 
v predstavách autistu. „Pracujem s deťmi 
s autizmom už 12 rokov, ale každý deň ma 
niečím prekvapia. Nie sú geniálne, ako 
to je opisované vo filmoch. Oni sú tu, ale 
zároveň tu nie sú. Dni, v ktoré sa prejavia, 
považujem za úspech, priznala Libuša 
Šimanská, učiteľka zo Spojenej školy. 

V Nitre funguje niekoľko zariadení pre 
autistov – Spojená škola, Mudroňova 1, 
Nitra, ŠZŠ a ŠMŠ pre deti s autizmom, 
Kollárova 4, Nitra a mnohé združenia. 
Tieto sa dennodenne starajú o viac ako 
30 autistov. „Autista nevie, čo má urobiť, 
keď mu poviete – poď sa obuť. Autista 
vie, že najprv treba zísť zo schodov, prísť 
do miestnosti, sadnúť si a až potom sa 
môže obuť,“ načrtla rozmýšľanie autistu 
Šimanská. Bleuler označoval autizmus 
ako odpútanie sa od reality, prešlo sa 
aj fázou, že za autizmus môžu rodičia, 
ktorí sa dostatočne nevenovali dieťaťu 
v rannom veku. Dnes vieme, že za to 
môžu genetické, psychologické, bioche-
mické, neurologické faktory, ktorých 
presné pôsobenie nie je známe. 

Z autizmu vyplýva nedostatok komuni-
kácie, narušenie medziľudských vzťahov 

a neustála starostlivosť v špeciálnych 
zariadeniach za výraznej pomoci rodičov, 
odborníkov a špeciálnych metód. 

Jedna z takých sa nazýva aj uľahčená 
komunikácia, ktorú praktizujú i učiteľky 
v Spojenej škole. „Máme tu ťažké prípa-
dy, ktoré vôbec nekomunikujú. Musíme 
si k nim nájsť vlastné cestičky, alebo skú-
šať rôzne alternatívy komunikácie. Jedna 
z používaných alternatívnych metód je 
uľahčená komunikácia prostredníctvom 
podvedomia, kedy sa dieťa nechá viesť 
svojou i mojou rukou a prostredníctvom 
tohto spojenia napíše na klávesnici svoje 
pocity. Je to neuveriteľné, ale funguje 
to,“ opisuje Beáta Černušková, pedago-
gička Spojenej školy. 

Deti s autizmom často nie sú schopné 
prejaviť city, dorozumievať sa, nadväzovať 
kontakty. „Raz som sa starala o chlapca, 
ku ktorému som si nevedela nájsť cestu. 
Cítila som, že nie sme zosúladení a veľmi 
ma to mrzelo. Keď som bola jeden deň 
smutná z našich každodenných problé-
mov, pozerala som sa von z okna, pršalo 
a všade vládla melancholická nálada. 
Chlapec sa pozeral so mnou a ticho 
stál. Zrazu, ako keby vycítil môj smútok, 
nahol sa ku mne a pobozkal ma. Bolo 
to skvelé. Ten pocit je na nezaplatenie. 
Oplatí sa prečkať 364 ťažkých dní, aby 
potom prišiel jeden takýto,“ hovorí nad-
šená Šimanská. Autisti sú známi svojou 
precíznosťou, ba priam až rituálnosťou. 
„Máme teraz obdobie u chlapčeka, ktorý 
stále kreslí mravce. Neviem ako dlho ho to 
bude baviť, preto treba čo najskôr začať – 
aj takto nás pozývali na realizáciu figúrok. 
Nevedeli sme, čo máme čakať, ale vedeli 
sme, že to má zmysel. Začali sme totiž so 
4. ročníkom programu Aby ľudia ľuďom 
pomáhali. Tento rok s trochu pozmene-
nými podmienkami a s veľmi dôležitou 
témou – Integrácia znevýhodnených detí 
a mladých ľudí do 30 rokov,“ vysvetľuje 
Radmila Štelbašská z Nitrianskej komunit-
nej nadácie.
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Aby ľudia ľuďom pomáhali je jedinečný grantový program 
spájajúci filantropiu s umením. Umožňuje firmám a organi-
záciám, aby si zakúpili originálny výtvarný objekt a podporili 
projekty zlepšujúce kvalitu života v Nitrianskom kraji. Program 
sa začal realizovať v roku 2007 a už od svojho prvého ročníka 
sa teší veľkej obľube. Nitrianska komunitná nadácia je v sú-
časnosti jedinou organizáciou na Slovensku, ktorá ponúka 
firemným darcom spoluprácu takéhoto typu. Do programu 
sa doteraz zapojilo niekoľko desiatok firiem a inštitúcií. Na 
základe získaných finančných príspevkov za figúrky mohla 
Nitrianska komunitná nadácia grantmi podporiť množstvo nád-
herných projektov v Nitrianskom kraji. Rok 2010 je spestrený 
niekoľkými novinkami. Návrhy a realizáciu objektov tento raz 
pripravujú nadané deti z nitrianskej Tralaškoly a ich nemenej 
nadaní kamaráti – deti s autizmom. Realizácia bude prebie-
hať pod vedením pedagógov: Petra Reháka a Evy Lehoťákovej 
z Tralaškoly, Beáty Černuškovej zo Spojenej školy Mudroňova 1 
a Marianny Takáčovej zo Spojenej školy internátnej a praktickej 
v Nitre. Do 4. ročníka sa zapojili: Galéria MLYNY Nitra ,Giesecke 
& Devrient, Uniqa poisťovňa, a.s., Nadácia Orange, ČSOB, a.s. 
,Západoslovenská energetika, a.s.

Partneri sa stretnú dňa 23.9.2010 na Svätoplukovom námestí, 
kde si preberú umelecké diela, ktoré boli vytvorené v rámci 
projektu ...aby ľudia ľuďom pomáhali. Pre záujemcov, ktorí túžia 
vidieť všetky tieto nevšedné diela pod jednou strechou, obchod-
ná Galéria MLYNY dňa 8.10.2010 pripravuje otvorenie výstavy 
týchto umeleckých figúrok. Tento deň bude zároveň venovaný 
všetkým deťom, ktoré sa na tomto obdivuhodnom umeleckom 
procese podieľali.



HURÁ
DO ŠKOLY!
HURÁ
DO ŠKOLY!

PRI KÚPE RUKSAKU DO 19,99€ DARČEK PEŇAŽENKA!

PRI KÚPE RUKSAKU NAD 20€ DARČEK DOKLADOVKA!PRI KÚPE RUKSAKU DO 19,99€ DARČEK PEŇAŽENKA!

PRI KÚPE RUKSAKU NAD 20€ DARČEK DOKLADOVKA!

AKCIA PLATÍ OD 17. 8. DO 12. 9. 2010 ALEBO DO VYPREDANIA ZÁSOB.
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DO ŠKOLY!

PRI KÚPE RUKSAKU DO 19,99€ DARČEK PEŇAŽENKA!

PRI KÚPE RUKSAKU NAD 20€ DARČEK DOKLADOVKA!PRI KÚPE RUKSAKU DO 19,99€ DARČEK PEŇAŽENKA!

PRI KÚPE RUKSAKU NAD 20€ DARČEK DOKLADOVKA!

AKCIA PLATÍ OD 17. 8. DO 12. 9. 2010 ALEBO DO VYPREDANIA ZÁSOB.

HURÁ
DO ŠKOLY!
HURÁ
DO ŠKOLY!

PRI KÚPE RUKSAKU DO 19,99€ DARČEK PEŇAŽENKA!

PRI KÚPE RUKSAKU NAD 20€ DARČEK DOKLADOVKA!PRI KÚPE RUKSAKU DO 19,99€ DARČEK PEŇAŽENKA!

PRI KÚPE RUKSAKU NAD 20€ DARČEK DOKLADOVKA!

Predajňu ALPINE PRO nájdete v obchodnej Galérii MLYNY na 1. poschodí 



Farebná abeceda

Táto knižka je už vopred 
odsúdená na roztrhanie. 
Neveríte? Zalistujte,
zaveršujte si a zabavte sa, 
a keď zistíte, že vás to láka 
robiť stále dookola, tak 
nám uveríte, že vo vašej 
rodine bude táto knižka 
naozaj "na roztrhanie".

ilustrovaný anglicko-
-slovenský slovník 

V tomto slovníku deti vo 
veku 7 - 10 rokov získajú 
užitočnú pomôcku pri
osvojovaní si cudzieho ja-
zyka. Je rozdelený do 26 
tematických častí, ktoré 
obsahujú základnú slovnú 
zásobu a jednoduché kon-

verzačné texty. Deti si ich ľahko osvoja vďaka 
názorným ilustráciám. Pri každom slove i vete je 
zjednodušený prepis výslovnosti, prispôsobený 
slovenčine. Učenie deťom oživia anglické verší-
ky a komiksy. Na konci knihy nájdete zhrnujúci 
slovník a veršíky prebásnené do slovenčiny.

oliver ušiačik - 
usilovný prváčik

Olivera Ušiačika vám 
táto knižka predstaví 
ako veľkonočného za-
jačika, ako zatúlaného 
zajačika, ako usilovné-
ho prváčika a veru aj 
ako pomocníka deda 
Mráza. knižka má veľ-

ké písmenká, ktoré výborne poslúžia na nácvik 
čítania.

učíme sa počítať

S touto špeciálnou 
knižkou bude po-
čítanie hrou. Deti 
v nej čaká jedno-
duchý vysvetľujúci 
text a vyše 80 mag-
netov, vďaka ktorým 

poľahky zvládnu všetky úlohy. Na konci už budú 
počítať ostošesť.

uč sa po anglicky 
s rozprávkou

Učíte sa po anglicky? Ak 
áno, tak si skúste prečítať 
anglické rozprávky v tej-
to knižke. Jednoduché 
rozprávkové texty sú ako 
stvorené na nácvik čítania 
v cudzom jazyku. keď si 
nebudete vedieť rady alebo 

narazíte na neznáme slovíčko, stačí sa pozrieť 
na slovenský preklad na protiľahlej strane či do 
slovníka na konci knižky. Pri čítaní vás určite po-
bavia vtipné ilustrácie.

učíme sa násobilku

S touto špeciálnou 
knižkou bude náso-
bilka hrou. Deti v nej 
čaká jednoduchý vy-
svetľujúci text a vyše 
130 magnetov, vďa-
ka ktorým poľahky 

zvládnu všetky úlohy. Na konci už budú násobiť 
ostošesť.

Panta Rhei sa nachádza aj 
na 1. poschodí v obchodnej Galérii MLYNY v Nitre
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... kto by nepoznal JASNÚ..., 
nachádzajúcu sa na severných 
a južných stranách Chopku 
- druhého najvyššieho vrchu 
Nízkych Tatier. Demänovská 
Dolina a priľahlé jaskyne 
vítajú návštevníkov v každom 
ročnom období svojou ne-
zabudnuteľnou krásou. Táto 
turistami bohato navštevova-
ná turistická lokalita je husto 
pokrytá rôznymi ubytovacími 
zariadeniami, od penziónov až 
po špičkové hotely. 

Práve takým je aj trojhviezdičkový 
Hotel Ostredok***, ktorý sa nachádza 
v centre lyžiarskeho a turistického 
strediska Jasná Nízke Tatry. Je súčas-
ťou prekrásneho kraja Liptov, ktorý je 
známy svojimi termálnymi kúpaliskami, 
nádhernou prírodou, kultúrno-historic-
kými pamiatkami, lyžiarskymi stredis-
kami, jaskyňami alebo skanzenmi. 

Hotel Ostredok*** bol prvýkrát otvore-
ný v roku 1981. Odvtedy prešiel mno-
hými zmenami a tou najväčšou bola 
jeho rekonštrukcia v roku 2009. Hotel 

leží v nadmorskej výške 1100 m v Jasnej 
pod Chopkom v centre najznámejšie-
ho lyžiarskeho strediska na Slovensku 
Ski Jasná. Len pár metrov od hotela 
je nástupná stanica novej sedačkovej 
lanovky, nadväzujúcej na ďalšie lanovky 
a vleky. Jeho krstnou mamou sa stala 
najúspešnejšia slovenská olympionič-
ka zo ZOH 2010, Anastasiya Kuzmina, 
ktorá má v našom hoteli stály apartmán 
so svojím menom. Ponúkame ubytova-
nie v 31 izbách s celkovou ubytovacou 
kapacitou 74 lôžok a 50 prísteliek. 
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V 26 dvojlôžkových izbách si môžete 
vybrať manželskú posteľ alebo odde-
lené postele. V každej izbe je možnosť 
prístelky. Druhá prístelka je možná 
v prípade, že na oboch prístelkách spia 
deti do 12 rokov. Izba má predsieň, 
SAT-TV, telefón, kúpeľňa so sprchova-
cím kútom, sociálne zariadenie/WC. 
Okrem dvojposteľových izieb ponúka 
ubytovanie v apartmánoch. K dispozícii 
sú 4 jednospálňové apartmány a jeden 
apartmán s dvomi spálňami. Apartmány 
sú nadštandardne zariadené moder-
ným nábytkom. V každom apartmáne 
je predsieň, obývacia miestnosť, spálňa, 
telefón, SAT-TV, kúpeľňa so sprchova-
cím kútom, sociálne zariadenie/WC, 
minibar.

Súčasťou hotela je štýlová reštaurácia 
s veľmi príjemnou atmosférou domá-
ceho typu, je vytvorená najznámejším 
slovenským talianom MASSIMOM. 
Massimo osobne dbá na dodržanie 
tradičných receptov pri príprave jedál. 
Vďaka presným postupom a dovozu 
všetkých surovín priamo z Talianska, 
majú jedlá nezameniteľnú chuť a vôňu. 

Priestory hotela Ostredok*** sú pripra-
vené pre organizáciu podujatí rôzneho 
zamerania, ako sú: konferencie, kon-
gresy, obchodné rokovania, semináre, 

workshopy , školenia, firemné a marke-
tingové prezentácie , team – buildingy. 

Pozývame všetkých na oddych do náš-
ho hotela ...do náručia prekrásnych hôr 
a dolín. Kto miluje lyžovanie a zimné 
športy, cykloturistiku, pešiu turistiku, 
vysokohorské túry, jazdu na koni, po-
ľovníctvo, rybárstvo, vyhliadkové lety 
malým športovým lietadlom, paragla-
iding, windsurfing, vodné lyžovanie, 
člnkovanie, potápanie, zlaňovanie 
skál, jaskyniarstvo, bangee jamping 
a iné atrakcie ...ten je u nás a na celom 
Liptove vítaný... a ten kto menované 
športy a aktivity nemá rád... ten je víta-
ný samozrejme tiež.

Hotel OSTREDOK je ideálne miesto 
k načerpaniu stratenej energie. Viac in-
formácií, rezervačný formulár a kontakt-
né údaje nájdete na www.ostredok.sk 

Massimo 
osobne dbá 
na dodržanie 
tradičných 
receptov pri 
príprave jedál. 
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Set 1: Detská tréningová súprava, 
detská halová obuv, ruksak, 
detské tričko, detské šortky

€ 59.99 € 107.95  

Detská tréningová súprava 

€ 19.99 € 39.99  

Detské šortky

€ 5.99 € 9.99  
Detské tričko

€ 5.99 € 12.99  



1

Set 2: Detská tréningová súprava, 
detská halová obuv, ruksak

€ 49.99 € 84.97  

1

Detská halová obuv

€ 19.99 € 29.99  

oblečte malých športovcov 

za super ceny!

Ruksak

€ 9.99 € 14.99  

Predajňu Interšport nájdete na prízemí obchodnej Galérie MLYNY v Nitre.
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Školské popisovače 12 ks
KoH-I-noor € 0.75

Batoh školský
KoH-I-noor € 29.90

Lepiaca tyčinka 8g
KoH-I-noor € 0.35
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Predajňu kOH-I-NOOR nájdete v obchodnej Galérii MLYNY na 1. poschodí 
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Š k O L S k é  P O M ô C k Y

Temperové farby 10 ksKoH-I-noor € 2.99

Súprava pravítok
KoH-I-noor € 0.99

Voskovky 
3-hranné 12 ks
KoH-I-noor € 0.35

Školské kružidlo kovové
KoH-I-noor € 0.99

Torpédo roller
KoH-I-noor € 0.39

Plastelína 10 ks
KoH-I-noor € 0.65

Vodové farby veľké 10 ks
KoH-I-noor € 1.49

Predajňu kOH-I-NOOR nájdete v obchodnej Galérii MLYNY na 1. poschodí 
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Šaty
€ 39.90

Sveter € 34.90
Top € 21.90
Nohavice € 29.90

Ma-ma je slovenská znač-
ka tehotenského oblečenia 
a prádla pre dojčiace ma-
mičky. Snaží sa svojim zá-
kazníčkam poskytnúť kvalit-
né slovenské oblečenie za 
primerané ceny. 

V ponuke nájdete celý rad teho-
tenských nohavíc, riflí, šiat, tričiek, 
tuník, nočných košielok a špecializo-
vaného prádla a oblečenia pre dojčia-
ce mamičky. Predajňa nezabúda ani 
na tehotenskú prírodnú kozmetiku 
značky Motherlove. 

Spolu s tehotenskou módou a do-
plnkami v predajni nájdete aj detské 
kočíky, postieľky a doplnky za vyni-
kajúce ceny značky Hauck, ESPRIT, 
I´COO, MAM a Disney. Svojim 
zákazníkom ponúka aj množstvo 
výhod a zliav na celý sortiment tovaru 
v podobe zákazníckych kariet 5% 
a 10%. Pri výbere Vám radi poradia 
vyškolené predavačky. 
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Tunika € 27.90
Rolák € 23.90
Kaliopky € 10.90

predajňu MA-MA nájdete na 2. poschodí obchodnej Galérie Mlyny v nitre. www.ma-ma.sk

Dream'n play
prenosná postieľka
€ 79.-

Polohovateľné kresielko
€ 45.-

Malibu
3 set

€ 322.- 

Top € 23.90
Rifle € 39.90

M Ó D N E  T I P Y
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Párty zábava 
v škatuli
Ak sa chystáte na chatu či 
k moru, isto sa nájde tro-

chu miesta v batožine – na hru. Ak ste pozva-
li kamarátov na návštevu, isto sa nájde trocha 
času – na hru. Ak sa chcete ako rodina zabaviť 

na deke na kúpalisku, isto nezabudnite – na hru.

Hry sú rozmanité, niektoré strategické a nároč-
né, iné potrebujú veľa miesta a veľa času. Ale 
je skupina hier, ktoré vám prinesú najmä veľa 
smiechu a zábavy. Príjemní spoločníci na oslavy, 
párty, výlety, dovolenky, akcie.

Pridajte k pantomíme 
a opisu trochu bás-
nenia, hľadania slov 
na písmeno alebo po-
pisovania známych 
osobností...  to všetko 
sa skrýva v hre Párty 
Alias. Neverili by ste, 
akou adrenalínovou 

zábavou môže byť rýchle vymýšľanie veršov či 
predvádzanie zvieratka.

Divoký Západ 
a jeho prestrelky 
medzi šerifmi a ban-
ditami môže vaša 
partia zažiť v hre 
BANG! Odhaliť, kto 
je s kým, a zároveň 
pomocou špeci-
álnych vlastností 
a kariet striel či piva 

poraziť druhú stranu je výzva. Ale najmä veľa 
smiechu a príjemne stráveného spoločného 
času.

Activity Original 2 je hra 
plná tvorivých aktivít. 
Udomácnila sa už aj na 
Slovensku, stáva sa čoraz 
obľúbenejšou – kreslením, 
pantomímou či opisom sa 
snažíte svojim spoluhrá-
čom znázorniť rôzne slová 
a pojmy.

keď sa povie vedo-
mostná hra, zvyčajne 
to nevyvolá príjemné 
pocity – sú prázdniny, 
iba sa ukáže, ako málo 
viem, bude to nuda. 
Ale skúsenosť hovorí 
inak. Hra Slovensko 
otázky a odpovede je 
plná otázok z oblasti 

športu, histórie, prírody, kultúry, geografie či ďal-
ších rôznych tém. Niektoré ťažké (aspoň sa všeličo 
naučíte), iné ľahké (aspoň vás povzbudia) a po-
mocou nich sa vaša figúrka blíži k cieľu. Otázky 
a ďalšiu porciu zábavy prináša aj variant tejto hry 
Európa a pre mladších je tu Slovensko Junior.

Značkovú darčekovú predajňu Albi nájdete 
na 2.poschodí Galérie MLYNY v Nitre.



Vymaluj si         ˇ

Detskú stranu 
sponzorovala 
spoločnosť Dráčik:

Značkovú darčekovú predajňu Albi nájdete 
na 2.poschodí Galérie MLYNY v Nitre.



www.dormeo.sk
vytvárame šťastný domov

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

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

Viac informácií o Dormeo výrobkoch získate na tel.č.: 0903 400 916 
alebo v našej predajni NA 2. POSCHODÍ

Prineste tento kupón do našej predajne a pri zakúpení akéhokoľvek 
matracu získate vankúš Dormeo Memosan v hodnote 28,90€ ZADARMO!

Vykročte k zdravému spánku – vymeňte 
Vaše staré matrace za DORMEO!

Cena: od 184,90 €

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

a anatomický vankúš
– tvarovateľný a anatomický – zabezpečuje

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

gauč, ale dá sa na ňom vyspať aj na zemi

DORMEO ROLL UP
Doplnkový matrac
– vhodný ako náhradná posteľ alebo ako matracová 

podložka na staré matrace
– praktický doma, v aute, na cestách, v prírode
– kvalitný, trvácny, s antialergickou vrstvou

Platnosť kupónu do 15. 9. 2010

Cena: od 79,90 € Cena: od 79,90 €



rendez-vous   |   45

Potom vám neostáva nič iné, len sledo-
vať a kontrolovať sám seba. Prieskumy 
totiž ukazujú, že obézny rodičia majú 
často obézne deti.

Obézny rodičia mávajú 3x častejšie deti 
s nadváhou až obezitou. Pokiaľ sú obéz-
ni obaja rodičia, potom ich potomok je 
v 46% tiež obézny.

Čím vyššia je hodnota BMI, tým 
menej hodín týždenne trávime 
pohybovou aktivitou. U obéznych je 
významne vyšší podiel tých, ktorí ne-
vykonávajú žiadnu pohybovú aktivitu, 
a to zhruba 30%.

Priberáme všetci, ale športovci menej. 
Tí sú dokonca schopní si v priebehu 
života udržať normálnu váhu. Pozitívny 
vzťah k športu je treba budovať už od 
detstva, rovnako ako návyky k zdravé-
mu životnému štýlu.

Váhový prírastok prichádza s naras-
tajúcim vekom. Do tridsiatky sa tak 
nepriberá, ale potom to začne! Vo 
výskume ,,Ži zdravo,, sa ukázalo, že vo 
vekovej kategórii 18 až 30 rokov majú 
dve tretiny ľudí normálnu váhu, oproti 
tomu však u ľudí nad 50 rokov má až 
40% nadváhu a viac než tretina dokon-
ca trpí obezitou.

nechcete mať 
 bACuľATé DIEťA?

Obézny rodičia 
mávajú 3x 
častejšie deti 
s nadváhou až 
obezitou. 
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VEĽKÁ SÁLA

27. 9. 2010 o 11.00 h

NA pOčiAtKu jE SLOVO...
ČItárEň SDKSVN

17. 9. 2010 - jÁNOšíK 
DiVADELNý fEStiVAL 
ZEjDEmE SA NA HAmBÁLKu

MALACKY

12. 9. 2010 o 15.00 h
ŽENA, pÁNBOH, čErtiSKO 
A 7 ZAKLiAtycH
TrNAVSký jArMOk
trNAVA

BANSKÁ ByStricA

štÚDiO tAtrA

štÚDiO tAtrA

VEĽKÁ SÁLA
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interaktívne predstavenie o tom, ako sa dve 
prasiatka vyberú do sveta a čo si nakoniec zo 
sveta prinesú... v roku 1932 j. c. hronský napísal 
knižku „Budkáčik a Dubkáčik“ a tak prišli na svet 
dve prasiatka, ktoré zo strachu pred mäsiarovým 
nožom ujdú do sveta. chodia svetom, vyučia sa 
niekoľkým remeslám, zjedia hory kaše, zažijú 
dobré i zlé, aby sa napokon vrátili späť. Predsta-
venie je určené pre deti od 4 do 9 rokov.

StArÉ DiVADLOSEptEmBEr 2010 

H. CH. ANDeRseN- I. MARtINkA-J. ŠtuRDíkoVápalculienka RéžIA: IVAN MARtINkA Poetická bábková inscenácia o dievčatku Palculienke, ktoré  sa na svet díva optikou malého dieťaťa. je ako nepopísaný list papiera. Všetko, s čím sa stretne, je pre ňu nové. Nepozná nebezpečenstvo, preto sa často dostáva do situácií, ktoré ju vedia poriadne prekvapiť... Inscenácia je určená pre deti od 3 rokov. Inscenácia vznikla s finančnou podporou Mk Sr16. - 17. a 20. 7. 2010 o 9.30 h

J. C. HRONSký
BuDkáčIk A DuBkáčIk

4. 9. 2010 o 17.00 h 
ArT pEGAS

24. 9. 2010 o 9.30 h roZKráVKA – DIVADLo PIKI, PEZINoK

25. 9. 2010 o 16.00 h a 22.00 h 
MŕtVE DušE – DIVADLo SKrAt, BA
o 23.00 h 
PártY - KAVIArEň tAtrA

prEmiÉrA v októbri 2010D. pAStirčÁK – K. ŽišKAPrIPrAVoVANá PrEMIérA INSCENá-CIE V réžII KAMILA žIšKu NA MotíVY KNIHY DANIELA PAStIrČáKA S NáZVoM ČINtEt, ALEBo MorE NA KoNCI SVEtA, urČENá PrE DEtI Zš.

JáNošíK JANoSIK JáNošíK

Jozef Mokoš Réžia: O. Spišák  29. 9. 2010 o 22.00 h

Inscenácia, ktorá pred Vami odhalí pozadie vzniku legendy o slovenskom národnom hr-

dinovi – zbojníckom kapitánovi Jurajovi Jánošíkovi, ktorý vraj „ bohatým bral a chudob-

ným dával“ , a ktorý vo veku 23 liet v Liptovskom Mikuláši za rebro na šibenici odvisol. 

Inscenácia je súčasťou medzinárodného slovensko-česko-poľského 

projektu Jánošík – ktorého výsledkom je spoločná trojjazyčná inscená-

cia divadla DRAK z Hradca Králové, Teatru Lalka z Varšavy a Starého 

divadla Karola Spišáka z Nitry. Inscenácia je určená pre všetkých od 10 

rokov. Inscenácia vznikla s finančnou podporou MK SR

RéžIA: O. SPIŠák 21. - 23. 9. 2010 o 9.30 h

št
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priprAVujEmE

SVätOpLuKOVO NÁmEStiE 
V NitrE

Žena, pánboh, 
Čertisko a 7 zakliatychJAKuB NVotA réžIA: J. NVotAHororovo smiešny príbeh o tom, že žena a láska môžu všetko. Inscenácia na motívy niekoľkých Dobšinského rozprávok vo forme pouličného predstavenia pre deti od 10 rokov a dospelých.

24.9. 2010 o 22.00 h

štÚDiO tAtrA

26. 9. 2010 o 16.30 h 20.30 h

M. H. L. – DIVADLo P. A. t

30. 9. 2010 o 11.00 h 
Jazz ide do školy - Výchovný koncert Lucie Lužinskej
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koniec septembra bude 
už po devätnásty raz patriť 
kvalitnému divadlu. Od 24. 
do 27. septembra sa usku-
toční Medzinárodný festival 
Divadelná Nitra. Z finančných 
dôvodov síce potrvá namiesto 
šiestich len štyri dni, ale na-
priek tomu bude plný kvalit-
ných zahraničných produkcií 
a zaujímavých diel slovenskej 
scény. Leitmotívom 19. roč-
níka je out of normal – snaha 
o novú, nevšednú perspek-
tívu s cieľom nájsť zvláštny 
svet za hranicami normálu 
a každodennosti. 

Divadlo umožňuje človeku dostať sa 
z vlastného uzavretého priestoru, aby 
sa na svet pozrel novým pohľadom. 
Myšlienka objavenia niečoho nepozna-
ného, znepokojujúceho, čo sa nachádza 
mimo obyčajnej reality – to je leitmotív 
tohto ročníka festivalu Divadelná Nitra 
– out of normal! 

Medzinárodný festival Divadelná Nitra 
je najväčším divadelným festivalom 
a jednou z najvýznamnejších medzi-
národných aktivít v oblasti kultúry na 
Slovensku. Zároveň patrí k uznávaným 
podujatiam v európskom kontexte. 
Koná sa od jesene 1992 každý rok kon-
com septembra v Nitre. Je výberovou 
nesúťažnou prehliadkou špičkového 
európskeho, predovšetkým činoher-
ného divadla, prístupnou tanečnému, 
pohybovému, hudobnému, bábkové-
mu i výtvarnému divadlu. Vyhľadáva 
netradičné, inovatívne a inšpiratívne 
scénické diela, oboznamuje s nový-
mi tendenciami a s novými menami 
tvorcov. 24. 9 – 27. 9. 2010 

DIVADELNÁ NITrA
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Blíženci (20. 5. – 20. 6.)
Blížencovi nerobí žiaden problém začať 
rozhovor s úplne neznámou osobou. 
Vždy sa zaujíma o posledné novinky, 
pretože sa naučil, že ,,vedieť,, znamená 
,,mať moc,,. Neexistuje snáď téma, ktorá 
by ho nezaujímala. Jeho znalosti sú však 
povrchné. Fascinujú ho vášnivé debaty 
a konflikt iba zvyšuje ich potešenie. 
Pozor na takéto slovné konflikty v práci, 
nemuselo by to dopadnúť dobre!

Rak (20. 6. – 22. 7.)
Rak premieta svoj citový život do toho, 
čo vlastní. Preto majetok a peniaze 
miluje. Najmä nehnuteľnosti a pôda 
sú pre neho veľmi dôležité, nakoľko 
mu dávajú pocit bezpečia, ktoré je pre 
Raka základnou podmienkou prežitia. 
Finančný nedostatok u neho navodzuje 
stavy úzkosti a ohrozenia. Len jeseň je 
obdobím, kedy je ochotný odísť z bez-
pečného zamestnaneckého pomeru 
kvôli zlým medziľudským vzťahom.

Baran (20. 3. – 19.4.)
Baran prekypuje nesmiernou energiou. 
Veľmi rýchlo sa pre niečo nadchne 
a svojim nadšením nakazí i ostatných. 
Veci sa však musia diať len a len podľa 
neho. Radami a poučovaním sa teda 
Baranovi nikdy nezavďačíte. Väčšinou je 
v pohybe a často prehliadne dôležité de-
taily. V septembri by si mal každý Baran 
dať pozor najmä na agresívne a hrubé 
správanie.

Býk (19. 4. – 20. 5.)
Býka poháňa v živote túžba po mate-
riálnom zabezpečení. Aby mal tučný 
účet v banke a plnú špajzu, je ochotný 
pracovať celé hodiny. Svoju činnosť 
dlhodobo plánuje a so svojou energiou 
rozumne hospodári. Žije usporiadaným 
životom a každý krok si vopred doko-
nale premyslí. Má veľkú trpezlivosť ale 
chýba mu pružnosť. V týchto mesiacoch 
by sa však mal vyhýbať zbytočnému 
rozzúreniu.
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byLev (22. 7. – 22. 8.)
Lev je plný vitálnej energie a na prvý 
pohľad prekypuje zdravím. Jeho vitalita 
a kúzlo vyplýva inštinktívnej túžby po 
uznaní a obdive a v neposlednom rade 
z jeho sebelásky. Nízke typy Leva sú pre-
to drzo sebavedomé, domýšľavé, ješitné 
a pyšné. Ak však v jesennom čase nájde 
svoj hlbší duševný rozmer, stane sa 
úprimným a ochotným urobiť čokoľvek, 
aby potešil iných a tým i sám seba. 

Panna (22. 8. – 22. 9.)
Panna je znamenie pripravené na prácu 
všetkého druhu, zamerané na detaily, 
na upevňovanie nastoleného poriadku 
a jeho udržiavanie. Táto konštelácia 
v človeku vzbudzuje potrebu upratovať, 
čistiť, leštiť, triediť a riešiť problémy. 
Panna má zo všetkých ostatných zname-
ní najväčší sklon ponúknuť pomocnú 
ruku a nebojí sa žiadnej práce. Mala by 
si však dať pozor a rozvrhnúť tempo, 
aby sa na Vianoce nedivila...

Váhy (22. 9. – 22. 10.)
Pre Váhy sú najdôležitejšie vzťahy 
a kontakt s ľuďmi. Ich prirodzenosť 
im velí, aby sa vnútorne stotožnili s čo 
najväčším počtom priaznivcov. Svoju 
osobnosť si však za každú cenu zacho-
vávajú. Ak sa ich podstatu pokúsite po-
prieť alebo meniť, okamžite sa stiahnu 
a hrozí nebezpečenstvo, že ich stratíte 
nadobro. V októbri by sa mali vyvarovať 
akéhokoľvek, teda i konštruktívneho, 
konfliktu.

Škorpión (22. 10. – 21. 11.)
O Škorpiónoch sa asi zo všetkých 
znamení hovorí najviac negatívnych 
vecí. Že sú pomstychtiví, žiarliví, 
hašteriví a lakomí. Ale čo sa týka 
lakomosti, opak je pravdou! Sú šetrní, 
ale pokiaľ milujú, platí u nich: ,,Čo je 
moje, je aj tvoje,,. Ak to však niekto 
zneužije, beda! Potom nastupuje ich 
povestná krutosť a nemilosrdnosť. 
Takže Škorpióni, pozor na svoje dob-
ré srdce!

Strelec (21. 11. – 21. 12.)
Strelec kladie v partnerstve dôraz na 
vzájomnú úctu, úprimnosť a osobnú 
slobodu. Keď je zamilovaný, je to akoby 
sa jeho duch vznášal vo výškach. Vo 
vzťahu túži naplniť všetky svoje ideály 
a práve preto býva často sklamaný. Jeho 
prudká povaha ho stále ženie do nových 
a nových milostných dobrodružstiev. Na 
jeseň by však mal prestať experimento-
vať, aby na Vianoce nezostal sám.

Kozorožec (21. 12 – 20. 1.)
U Kozorožca povinnosti stoja vždy na 
prvom mieste. Sú veľmi dobrými organi-
zátormi so skvelým zmyslom pre realitu. 
Nechýba im vytrvalosť, disciplína a spo-
ľahlivosť. Ich schopnosť koncentrovať sa 
na podstatné veci je neuveriteľná. Milujú 
pocit vlastnej dôležitosti a uspokojuje 
ich myšlienka, že môžu svetu vrátiť to, 
či im svet poskytol. Občas by však mali 
šetriť svojimi silami a všímať si i drobné 
radosti života. 

Vodnár (20. 1. – 19. 2.)
Vodnár chodí nerád vyšľapanými ces-
tičkami a dáva prednosť svojej tvorivej 
originalite. Je rodeným narušiteľom 
tradícií, zavedených poriadkov a kon-
vencií. Nezávislosť je pre Vodnára 
zásadná. I keď sa pokúša pomáhať iným 
a priateľstvo preňho veľa znamená, 
nikdy neprekročí hranicu, ktorá by 
ohrozila jeho osobnú slobodu. Ak však 
váha, či vstúpiť do manželstva alebo 
nie, jeseň je ten správny čas na takýto 
vážny krok.

Ryby (19. 2. – 20 .3.)
Ryby nemajú veľké odhodlanie a ťažko 
smerujú svoju energiu na určitý cieľ. 
Hladina energie u nich kolíše od absolút-
neho vyčerpania až po jej prebytok. Ich 
energetický potenciál závisí od toho, ako 
sa cítia emocionálne. Sú vždy pripravené 
nesebecky pomôcť a uznanie pre ne nie 
je dôležité. V tomto období by však mali 
myslieť predovšetkým na seba a viac 
veriť svojim schopnostiam.



igor rjabinin:
@u [at-u]
25 september
19  30 hod.

gábor/dida
record/play

4 - 23 september

séria performancií 
a happeningov

interaktívna
videoinštalácia

www.outdoorgallery.sk

Značková predajňa 
Orange Slovensko, a.s.
OSC Galéria Mlyny
tel. č.: 0905 40 60 60

Program Orange garancia sa vzťahuje na cenníkové ceny ponúk pre fyzické osoby.
Všetky informácie na www.orange.sk/garancia.

otvárame novú predajňu v OC Mlyny 
aj tu vám vieme dať tie najvýhodnejšie paušály

príďte na našu
premiéru

inzercia OC Mlyny 176x125.indd   1 19.8.2010   12:17:26
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NÁKUPNO-ZÁBAVNÉ CENTRUM
GALÉRIA MLYNY NITRA

MLYNY

FASHION 

SHOW
16. 10. 2010 o 16.00 hod. 

MLYNY vás pozývajú na veľkú jesennú módnu  

prehliadku renomovaných značiek.

CASTING pre modelingovú agentúru 

EXIT MODEL MANAGEMENT

MÁTE ZÁUJEM ÚČINKOVAŤ V REKLAME? 

CHARLIE BROWN

Prestížna modelingová agentúra Exit Model Management usporiada v Galérii 

MLYNY v dňoch 15.-16. októbra 2010 v čase 14.00-16.00 casting pre modelky. 

Neváhaj a príď si overiť svoje šance v profesionálnom modelingu!

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

www.exitmm.sk

Najväčšia castingová agentúra CHARLIE 

BROWN vám tento sen môže splniť. Stačí prísť 

na casting, ktorý sa bude konať v Galérii  

MLYNY v dňoch 15.-16.októbra 2010 v čase 

14.00 -16.00.
Hľadáme rôzne typy ľudí, rôznych vekov 

i rôzneho výzoru. Ak máte od 2 do 99 rokov, 

chuť zahrať si v reklame a zarobiť si, tak nevá-

hajte a príďte. Šancu má každý! www.charlie-

brown.sk
Na 1. castingu, ktorý sa v Galérii MLYNY ko-

nal 15.mája 2010, sa do castingovej agentúry 

Charlie Brown zaregistrovala i 15-ročná Ivana 

Zahnasová. Už v júli 2010 dostala príležitosť 

účinkovať a zahrať si v reklame pre ČSOB ako 

jedna z viacerých postáv.

Gratulujeme! 



Galéria MLYNY  

Vám prináša koncert 

 sobota 25.09.2010, Amfiteáter Nitra.

otváracie hodiny:

obchodné prevádzky
Po – Ne: od 09:00 do 21:00
Supermarket BiLLA
Po – So: od 07:00 do 21:00
Ne: od 08:00 do 21:00

kontakt:

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

Zmena programu vyhradená!

1. rOK S VAmi

10.09.2010 piAtok

Nočné mlyny
21.00 – 23.00 h
Nočné nákupy:
Nakúp v čase od 21.00 do 23.00 h  
a vyhraj 20 lístkov na koncert 
Elánu!

Nočné kino MLYNY:
19.30 Coco Chanel
21.30 Sex v meste

11.09.2010 SoBotA
MLYNY oslavujú  
1. NARODENINY s 

15.00 – 18.00 h
Vyžrebovanie spotrebiteľskej súťaže MLYNY 
summer Paráda. 
BONUSOVÁ cena 1000,- EUR v darčekových 
poukážkach pre toho, kto sa zapojil do súťaže 
a bude v čase žrebovania v Galérii MLYNY.

12.09.2010 NEDEĽA
MLYNY deťom
15.00 – 18.00 h
DOBA ĽADOVÁ ožíva...

Galéria MLYNY sa premení na Dobu ľadovú 
a Vy sa môžete stať jej súčasťou...

Ľadové rozprávkové stanoviská po celých 
MLYNOCH, ľadový maratón rozprávok a k tomu 
všetkému sladké prekvapenie  
pre každého malého návštevníka...

3 DNI

PLNÉ
ZÁBAVY

om


