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Yves Saint Laurent
Hosť čísla:
Peter Dvorský s manželkou

Klenot šatníka – kabelka
Ako prežiť Vianoce

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

8 917,30 SK

Najväčší predajca kuchýň v ČR
teraz aj na Slovensku!
JEDINEČNÉ ZĽAVY KUCHÝŇ, PRÍSLUŠENSTVA A SPOTREBIČOV
Graﬁcké návrhy a kalkulácie ZADARMO, Predĺžená ORESI záruka 7 rokov
Certiﬁkáty kvality, Nízke splátky, nulové navýšenie
Akcia platí do 31. decembra 2009

Nitra – otvorené od 9. 9. 2009, OSC Mlyny, Štefánikova trieda,
3. poschodie, tel.: 911 128 190
POROVNAJTE NAŠU CENU A KVALITU S KONKURENCIOU

WWW.ORESI.SK

E DITO R IÁL

Radosť písať o Vianociach. Majú svoje nevýhody,
uznávam, venujme sa chvíľu kladom.
Deti sú ako med. A keď nie sú, také páky, aké
na ne máme v tomto období, na Veľkú noc nenájdete.
Počasie vôbec nie je nutné riešiť. Keď sneží, hovoríme tomu idyla. Keď nesneží, dobre sa behá
po obchodoch.
Beztrestne sa dá jesť, na čo má človek chuť.
Nepovažuje sa to za hriech, naopak, hriechom je
pohrdnúť. (To, že sa v ďalšom čísle budeme zaoberať tým, ako to všetko zhodiť, je už druhá vec.)
Môžete obdarovať tých, ktorí Vám za to stoja. Kúpte im to, po čom túžia, nie čo potrebujú.
Dúfajte, že aj k Vám budú takto pristupovať. (Ak
nie, v januári sa v našom časopise dočítate, čo s takým nechceným darom.)

Pravý čas na beztrestné oblápanie ľudí na vianočných trhoch. Po šálke punču a pod zámienkou srdečných vianočných vinšov môžete konečne v snehu vyváľať toho pekného mladého kolegu. Keby to
nevyšlo, dorazte sa tým punčom.
Keď sa to tak zhrnie, je to čas, kedy sa to dá parádne roztočiť. Ak Vám MLYNY vedia tento čas spríjemniť a uľahčiť, môžu pomôcť a poradiť, ak sa
Vám bude u nás dobre stretávať, nakupovať, zohrievať, jesť a piť (a toto všetko sa dá v Mlynoch
skvele), budeme sa úprimne tešiť. Užite si Vianoce,
veď kedy, keď nie teraz, a kde, ak nie u nás!
P. S. Pozor na vianočné večierky z práce! Kto videl Denník Bridget Jonesovej, vie, o čom hovorím.
(Kto ho nevidel, môže si ho kúpiť v Panta Rhei.)

Mgr. art. Andrea Marešová,
šéfredaktorka

Ak Vás čakajú len praktické dary (a to moderná
žena s rokmi praxe vie dopredu odhadnúť), je to
ten pravý čas kúpiť si niečo hriešne drahé a s nevinnou tvárou to šupnúť pod stromček. Kto už by
potom druhému niečo vyčítal (a ešte pod nazdobeným stromom, pred rozžiarenými očami Vašich ratolestí)?
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9. – 27. 11. 2009
Študentské dni Nitrianskych univerzít
Bohatý kultúrno-spoločenský program
nitrianskych univerzít pri príležitosti osláv
študentstva (výstavy, workshopy, festivaly,
divadelné predstavenia…)
Miesto: priestory UKF a SPU, Nitra
Info: www.ukf.sk; www.uniag.sk

29. – 30. 11. 2009
Medzinárodná výstava mačiek
všetkých plemien
Výstava pre všetkých milovníkov
a chovateľov mačiek.
Miesto: výstavisko Agrokomplex Nitra
Info: www.szch-macky.sk

6. 12. – 6. 1. 2009
Vianoce v Nitre
Každoročné oslavy príchodu najkrajších
sviatkov v roku otvorené príchodom Mikuláša;
vianočné mestečko, koncerty a vystúpenia.
Miesto: Svätoplukovo námestie, Synagóga,
Mestská hala, Nitra
Info: www.nitra.sk

8. 11. 2009 od 14:00 hod.
MLYNY bavia deti
Navštívte v nedeľu so svojimi deťmi tvorivé
dielne DA VINCI, kde sa môžete naučiť vytvoriť
niečo pekné pre vás i priateľov, zároveň vás
budú zabávať šašovia a klauni DUO MANTI
NELLY a tanečný súbor ECHO.
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PODUJATIA MESTO NITRA NA NOVEMBER – DECEMBER 2009

6. 11. 2009
Alan Ayckbourn: Šťastné a Veselé!
Premiéra trpko-smiešnej komédie z pera
klasika moderného anglického divadla na tému
partnerských vzťahov, ich peripetií a zložitých
prepojení u mladšej strednej generácie
v čase Vianoc.
Réžia: Ľubomír Vajdička
Miesto: Štúdio DAB, Nitra

9. – 22. 11. 2009
Výstava 17november89
Po 20-tich rokoch od nežnej revolúcie si
u nás zaspomínajte na to najhoršie z doby
minulej a vychutnajte si to najlepšie z tej
prítomnej.

14. – 20. 11. 2009
Veterán show
Historické vozidlá a motorky v MLYNOCH.
Sen každého chlapca a muža.

17. 11. 2009 od 16:00 hod.
Módna Retro Show – mierne
parodická spomienka
Od socializmu ku kapitalizmu.
Od polyesteru k bavlne.
Účinkuje: Pavol Hammel,
Uvidíte dobové i súčasné tanečné
vystúpenia, rock and roll a iné.

21. 11. 2009 od 15:00 hod.
Music retro and revival
Nostalgické hudobné spomínanie ako ušité
na chladný zimný podvečer.
Team Revival
Brouci band – The Beatles revival

PODUJATIA V GALÉRII MLYNY NA NOVEMBER – DECEMBER 2009

16. 10. – 25. 11. 2009
Barack Obama, človek – prezident
Výstava fotograﬁí P. SOUZU (oﬁciálneho
fotografa Bieleho domu), ktoré predstavujú
Baracka Obamu ako prezidenta USA a mapujú
v celej šírke jeho pracovný a tiež
súkromný život.
Miesto: Malá galéria AKCENT, Nitra
Info: www.24hod.sk

28. – 29. 11. 2009
Obrie šmýkačky a hry pre deti
Najväčšie a najrozmernejšie atrakcie pre
našich najmenších a najmilších.

6. 12. 2009 od 14.00 hod.
MLYNY, Mikuláš a Čert
Nezabudnuteľné popoludnie pre deti
i dospelých s Disco Jarkou a Šašotinkou,
plné spevu, tanca, detskej módnej
prehliadky a interaktívnej zábavy.
Možno príde aj najmenší
Mikuláš na svete…

11. 12. 2009 od 16:00 hod.
Vianoce na ľudovú nôtu
Vystúpenie folklórnych skupín pre príjemnú
pohodu a dobrú náladu pri nákupoch pre
svojich najmilších.

12. 12. 2009 od 9.00 hod.
Vianočný deň krásy
Ukážky trendov v líčení, poradenstvo pri
výbere a nákupe kozmetických prípravkov.
Od 16.00 ﬁnále 1. kola spotrebiteľskej
súťaže „Premena ženy“.
Finále 2. kola spotrebiteľskej súťaže
„Detská párty v Mlynoch“.

PODUJATIA V GALÉRII MLYNY NA NOVEMBER – DECEMBER 2009

7. – 23. 12. 2009
Vianočné mestečko
alebo Advent v Mlynoch
Tradičné vianočné ozdoby, adventné vence,
darčeky, sladkosti a neodmysliteľná vôňa
Vianoc…

14. – 18. 12. 2009 denne od 15.00 do 18.00 hod.
Vianočné tvorivé dielne vo vstupnej hale
Galérie MLYNY
Milá príležitosť pre deti i dospelých naučiť sa
niečo nové a vlastnými rukami pripraviť darčeky
pre svojich najmilovanejších.

19. 12. 2009 od 16.00 hod.
Vianočné koledy
…už len pár dní a Štedrý večer je tu. Tak prečo
sa nezastaviť a nevychutnať si to?

20. 12. 2009 od 16.00 hod.
Vokálne MLYNY
Na udržanie dobrej nálady a podporu pevných
nervov len a len pre vás vystúpenie vokálnych
skupín La Gioja a Free Voices.

13. 12. 2009 od 16.00 hod.
MLYNY bavia deti
Spríjemnite sebe i vašim ratolestiam
nedeľné popoludnie milým divadelným
predstavením súboru Materinky.
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PHARM VITAL
Na 1. poschodí Vám
široký sortiment liekov a profesionálne
služby poskytne novootvorená lekáreň
PHARM VITAL, ktorá svojím progresívnym
vzhľadom a jedinečným prístupom k zákazníkom patrí jednoznačne k lekárňam nadštandardného typu.

ZOO PLUS
Na 2. poschodí i ten
najnáročnejší
chovateľ alebo milovník
zvierat nájde v jedinečnej predajni ZOO
PLUS všetko, čo pre svojho miláčika potrebuje. Okrem širokej ponuky chovateľských
potrieb Vám milý odborný personál rád poradí a zodpovie i na tie najnáročnejšie otázky. Deti nech si nenechajú ujsť kútik so živými zvieratkami.

INTERIÉR EXTERIÉR
Pripravujeme
pre
Vás otvorenie predajne
INTERIÉR
EXTERIÉR, kde vám
okrem kvalitných produktov, ako sú dvere, podlahy, vstavané
skrine a šatníky, poskytnú všetky komplexné služby vrátane poradenstva, návrhu i samotnej montáže.

HRÁČ
Čoskoro
pre
všetkých
hravých
otvoríme predajňu
HRÁČ so širokým
sortimentom
herných konzol a hier na PC, Play Station,
PSP, Nintendo a XBOX.

TIME OUT
Detský kútik TIME
OUT na 2. poschodí poteší každého rodiča, ktorý by
rád nakupoval aspoň chvíľu bezstarostne. Okrem krásnych
priestorov Vaše deti určite ocenia možnosť
zahrať sa a nájsť si nových kamarátov. To
všetko pod dohľadom príjemného a školeného personálu.

HRACIA PLOCHA
Pre Vaše najmenšie ratolesti bude
spojazdnená veľká
HRACIA PLOCHA,
ktorú na 2. poschodí plánujeme otvoriť v najbližších dňoch.
Bude slúžiť na bezpečné hranie sa najmä
tým, ktorí sú na detský kútik ešte malí, ale
na nudné povaľovanie sa v postieľke už
predsa len veľkí.
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NAKÚP V MLYNOCH ZA 30 EUR
okrem supermarketu

A VYHRAJ:
ZMENU VIZÁŽE

a Beauty
4-dňový pobyt pre 2 osoby Therm
Therma****
pre dámy s raňajkami v Hoteli
v Dunajskej Strede

pelí +
oblečenie pre celú rodinu (dos
O
deti) od spoločnosti ALPINE PR

nákupné poukážky od:

Výherkyňu vyžrebujeme 6. 12. 2009. Premena čaká na výherkyňu 12. 12. 2009.
Podrobné pravidlá súťaže najdete na www.mlyny-nitra.sk.

UM
VNÉ CENTR

H I S T Ó RI A

M Ó D Y

Saint Laurent sa narodil v rodine riaditeľa poisťovacej
spoločnosti a jeho manželky Lucienne Mathieu, ktorých predkovia sa prisťahovali do severnej Afriky počas
Francúzsko-pruskej vojny.

Yves

Kvôli svojej krehkosti a jemnosti nemal
šťastné detstvo, pretože deti v škole ho
často šikanovali.
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Roky u Diora
Ako 17-ročný odchádza do Francúzska,
do Paríža, kde sa stáva spolupracovníkom Christiana Diora. Táto spolupráca
viedla k najkreatívnejšiemu a najúspešnejšiemu spojeniu v histórii módy.
Saint Laurent patril k najúspešnejším
návrhárom v Diorovom dome módy.
V roku 1957, vo veku 21 rokov, mu bolo
zverené vedenie domu, keď Christian
Dior odišiel na dovolenku, z ktorej sa
už, žiaľ, nevrátil. 15.novembra 1957,
dva týždne po Diorovej smrti, sa Saint
Laurent stáva umeleckým riaditeľom
Diorovho módneho domu, a zároveň
i najmladším módnym návrhárom vo
svete haute-couture.

Krátko po nástupe do funkcie ho povolala francúzska armáda, aby si odslúžil povinnú vojenskú službu. Po dvadsiatich dňoch neustáleho stresu, spôsobeného najmä jeho kolegami-vojakmi,
bol Saint Laurent hospitalizovaný v psychiatrickej liečebni a následne prepustený domov.
Po návrate okamžite začína vytvárať svoj nezameniteľný štýl kombinovaním tradičných Diorových prvkov s viac nositeľným realistickým štýlom. Jeho prvou kolekciou bola Ligne
Trapéze, ktorá sa stala okamžitým hitom. Svojou poslednou kolekciou pred
odchodom od Diora si rozhneval väčšinu svojich doterajších zákazníčok.

Budovanie značky YSL
V roku 1961 vytvoril svoju prvú kolekciu pod vlastnou značkou YSL. Nový
módny dom založil spolu so svojím vtedajším partnerom Pierrom Bergém.
Výsledky boli úžasné – trapézové šaty,
inšpirované strohými obrazmi holandského maliara Pieta Mondriaana
a pop-artovými serigrafiami Andyho
Warhola. Začal s navrhovaním unisexového oblečenia, prenášaním mužských
prvkov oblečenia, akými sú sako a nohavice, do ženskej módy. Vytvoril dámsky nohavicový kostým a taktiež vytvoril ženskú verziu pánskeho smokingu
pre svoju kolekciu z roku 1965, nazvanú Le Smoking.
V roku 1966 otvoril prvý zo siete butikov línie préte-á-porte, ktorú nazval
Yves Saint Laurent Rive Gauche. Prvá
kolekcia dokonale kontrastovala svojou
neformálnosťou s luxusom jeho línie
haute couture.
V roku 1971 predstavil ďalšiu líniu YSL
Beauté- kolekciu parfumov a dekoratívnej kozmetiky. Predstavil svoj prvý pánsky parfum s názvom YSL, ktorého reklamná kampaň spôsobila obrovský
škandál, pretože na fotografiách pózoval nahý Saint Laurent s flakónom, zakrývajúcim jeho mužstvo.
Odchod do dôchodku
Napriek uznaniu a svetovej sláve Yves
Saint Laurent neviedol šťastný život.
Bol plachý, samotár a mal iba málo dobrých priateľov. Počas svojho života prežil niekoľko nervových zrútení, trpel
depresiami, mal problém s alkoholom
i drogami. Jeho múzou i priateľkou
bola herečka Catherine Deneuveová.

umelcom. To bolo príčinou, že sa jeho
módny dom dostal v polovici 90-tych
rokov do straty. V roku 1993 kúpila farmaceutická spoločnosť Sanofi spoločnosť Yves Saint Laurent za 600 000 000
amerických dolárov. V roku 1999 prebral módny konglomerát Gucci Group
značku Yves Saint Laurent. Americký
návrhár Tom Ford bol zodpovedný
za design konfekčnej línie Rive Gauche
a kozmetickej línie YSL Beauté, zatiaľ
čo Saint Laurent naďalej navrhoval šaty
v línii haute-couture.
Nezhody s vedením Gucci Group však
v roku 2002 vyvrcholili zatvorením
Yves Saint Laurent Couture. Rozlúčková
prehliadka sa konala 7.januára 2002
v Pompiduovom centre v Paríži.
Po odchode Toma Forda z Gucci Group
je za návrhy línie Rive Gauche zodpovedný Stefano Pilati.
Yves Saint Laurent zomrel v roku 2008,
navždy však zostane v dejinách módy
zapísaný ako rebel, ktorý na vznešenú
pôdu predvádzacieho móla preniesol
prvky odevov parížskych existencialistov, zhromažďujúcich sa v kaviarňach.

SAINT LAURENT

Na predvádzacie móla sa dostala móda
ulice a beatnickej generácie – čierne
roláky, kožené bundy, nohavice a čižmy.

Yves Saint Laurent nikdy nebol dobrým obchodníkom, bol najmä skvelým
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GALÉRIA MLYNY
1. POSCHODIE
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Mentálny anti-age
Preberte sa z bezvedomia: Najpohodlnejšou kolískou pre mentálnu trúchlivosť je naša vlastná lenivosť. Skúste večerné pozeranie na televíziu alebo
internet vymeniť za knihu, na ktorú už dávno nemáte čas.
Buďte kreatívni: Nikdy nie je neskoro vytiahnuť
starý fotoaparát, temperky alebo tanečné cvičky
a vdýchnuť im nový život.
Vystúpte zo svojej ulity: Verejná angažovanosť vám
môže pomôcť objaviť v sebe priebojnú osobnosť
s vyhranenými názormi. Nemusíte hneď vstupovať
do politiky, môžete založiť spolok alebo združenie
ľudí s podobnými záujmami alebo problémami.

Podajte pomocnú ruku: Dobrovoľnícka práca pre
domov dôchodcov alebo zvierací útulok vám pomôže pozerať sa na vlastný život z úplne iného
uhla.
Vzdelávajte sa: Pokúste sa rozšíriť si svoje odborné kompetencie. Vo večerných kurzoch sa začnite
učiť napríklad menej obvyklý cudzí jazyk.
Počúvajte deti: Malé deti sú jedinečným zdrojom
duševnej sviežosti. Skúste sa s nimi hrať podľa ich
pravidiel, nie podľa vašich vlastných.
Vyskúšajte radikálny rez: Ak chcete do svojho života vniesť nie čerstvý vetrík, ale skutočnú víchricu, zmeňte prácu, bydlisko alebo partnera. Zmena
účesu sa za radikálny rez nepočíta!

KLENOT ŠATNÍKA

KABELKA

S V E T
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Aj keby ste si naozaj nemali čo obliecť
a nič, ale nič by sa s tým nedalo robiť (čo sa mi síce nechce veriť, ale pripusťme takú možnosť), dobrú kabelku musíte vlastniť. Zámerne používam jednotné číslo, na tomto poli ide
jednoznačne o kvalitu a nie o kvantitu. Radšej jednu dobrú ako päť zlých.
Radšej jednu koženú ako päť z ropy.
Jedna značková proti desiatim no
name, a aj tak tá značka zvíťazí! Nič
sa nedá robiť, na kabelke je viac než
na čomkoľvek inom vidieť, kto vlastne ste.
Aj keby ste si nemali čo obuť (ani to
sa mi nechce veriť), kabelka musí byť!
Ak ale máte aj kabelku a aj si čo obuť,
vedzte, že už dávno neplatí, že sa má
kabelka „hodiť“ k topánkam. Nemá.
Povedzme, že by mali byť z tej istej rodiny, ale nemusia byť súrodenci. Ako
správni príbuzní by ale mali byť v príbuznej finančnej hladine.
Na veľkosti nezáleží! (Tak toto podľa mňa povedal ten, čo vymyslel, že aj
s malým gašparkom sa dá robiť veľké divadlo. Nedá!). Na veľkosti kabelky záleží. Musí sa zhodovať s typom Vašej

K A BE LI E K

postavy, rešpektovať a sčasti kopírovať Vašu krehkosť, subtílnosť, poprípade Vašu barokovosť, výnimočne Váš kubizmus. Jej veľkosť sa mení aj podľa príležitosti, veľmi skrátene sa dá povedať,
čím viac sa zvečerieva, tým by mala byť
kabelka menšia. Dá sa teda povedať, že
s malým gašparkom sa dá chodiť do divadla.
Muži nepožičiavajú nožík, ženu a tuším koňa, obávam sa, že aj v takomto
poradí. Žena nesmie požičiavať kabelku! Nikdy! Nikomu! Kabelka reprezentuje Vašu osobnosť, Váš vkus a štýl a aj
Vaše postavenie. Je symbolom toho, čo
si sama o sebe a svojej cene myslíte. To
sa nemôže a ani nedá požičať. Samotná
existencia požičovne značkových kabeliek, kde si môžete za nehorázne peniaze na víkend požičať kabelku Louis
Vuitton a cítiť sa cool, je úplne scestná a slabomyseľná. To už by som skôr
pochopila požičovňu zubov, prsníkov
na suchý zips…
Kabelky by mali mať svoj cintorín!
Chodíme plakať na hroby svojich domácich miláčikov, nosíme fotku mŕtvej
čivavy, položíme kvet na urnu papagája. A kde je naša doslúžená kožená priateľka? V …! Pýtam sa, je to spravodlivé? Nezaslúži si viac? Spomeňme si, ako
nám bolo, keď sme ju hádzali do kontajnera, zamyslime sa, spojme svoje sily
a vytvorme dôstojné miesto odpočinku pre tieto kráľovné našich šatníkov.
(Námety posielajte na adresu šéfredaktorky, ale rýchlo, kým sa začne liečiť).
A na záver múdrosť veky pretrvávajúca,
ktorú treba šíriť z pokolenia na pokolenie (nie z pohlavia na pohlavie):
V živote ľutujem len to, čo som si
nekúpila!

Bagger je sieť luxusných kožených galantérií po celom Slovensku. Je to tím
ľudí s fanatickou slabosťou pre produkty manufaktúrnej výroby s dôrazom na detail, kvalitné prírodné materiály, netradičné farby i odvážny design.
To sú práve tie atribúty, ktorými sa produkty ponúkané v predajniach Bagger
odlišujú od ponuky konkurencie.
Jej klientmi sú takmer vždy nároční zákazníci so zmyslom pre módne trendy
a eleganciu. Nájdete tu tašky a kabelky
belky
vyššej kategórie výlučne z dielní talianskych kožiarskych remeselníkov s dôrazom na kvalitu, vypracovanie a nadčadčasový design.
Značky Gilda Tonelli, Di Gregorio,
Cromia uspokoja aj najfanatickejšie
„kabelkomaniačky“.

dostupné produkty Nardini a Bibó obľubujú mladé ženy, ktoré držia krok
s najaktuálnejšou módou. Čerešňou
na torte sú kabelky Ripani – stopercentne talianska „kabelka“ ponúkaná vždy v obmedzenom počte, zväčša po jednom kúsku z modelu na predajni.
Spoločnosť neustále pracuje na tom,
aby značka Bagger bola i naďalej synonymom aktuálnych trendov a záruky
kvality.
Predajňu spoločnosti Bagger nájdete v obchodnej Galérii MLYNY
LYN v Nitre
na prízemí.
emí.

BAGGER

Obchodná spoločnosť Bagger
píše svoju históriu už viac ako
desaťročie a neustále pracuje
na svojom rozvoji.

Zákazníci uprednostňujúci nadčasový klasický design a špičkovú kvalitu
ocenia výrobky značky Giudi. Cenovo
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Č Í S LA

Rozhovor s Petrom Dvorským
a jeho manželkou Martou
Dvorskou
Blížia sa Vianoce a nedá mi nespýtať sa, ako ste Vy a Vaša rodina trávili Vianoce v čase, keď boli ešte
Vaše deti malé a vy ste boli často
na cestách?
PD: Aj napriek tomu, že som veľa cestoval počas roka, vždy som si našiel čas byť
na Vianoce s rodinou a s mojimi najbližšími. Vianočné sviatky, ktoré sme trávili mimo domova, sa mi nezdali byť také
pekné, aj keď so službami v hoteli sme
boli spokojní. Boli sme aj v Nemecku,
v Rakúsku a tiež v Miláne počas Vianoc,
kde som spieval Luciu di Lammermoore
a striedal sa s Lucianom Pavarottim. Boli
to úspešné Vianoce a svojím spôsobom
veľmi svojské a pekné.
MD: Keď sme boli doma, teda
na Slovensku, tak tradične s našimi rodičmi alebo sami v našom byte. Keď sú
deti malé a niekoľko dní žijú v očakávaní príchodu vianočných sviatkov, vytvára to krásnu atmosféru. Vždy sme mali
a i dodnes máme živý stromček, hlavne
kvôli vôni. Stalo sa, že sme pre manželove povinnosti trávili Vianoce v zahraničí, v hoteli, no nebolo to aj napriek
ochote personálu to pravé.

BYŤ POPULÁRNY,

NIKDY SOM NECHCEL

H O S Ť

Obe dievčatá sa už osamostatnili,
Kristínka má už svoju rodinu, ako
vnímate toto vyletenie z rodného
hniezda?
PD: Teraz to už berieme športovejšie, ale v začiatkoch sme si ťažko zvykali. Mne je aj dnes za nimi clivo. Naviac
máme krásneho vnuka Martinka, syna
Kristínky, ktorý aj mne chýba teraz asi
najviac.
MD: Ako dcéry rástli, už som s tým počítala. Máme radosť z nášho prvého
vnuka a našťastie obe dcéry bývajú veľmi blízko, tak môžeme byť často spolu.
Ale je to pravda, že je nám aj smutno,
hlavne mne, veľa som sama.

Vy aj Vaša manželka pochádzate
z rôznych kútov Slovenska. Máte
nejaké odlišné vianočné tradície, a ak áno, riešite ich kompromisom?
PD: Moja manželka sa rada prispôsobila a osvojila si tradíciu našich hornoveských Vianoc, čo sa týka jedál. Pred slávnostnou večerou sa vinšovalo so sviečkou v rukách a predniesla sa modlitba.
U nás doma sme pri zdobení stromčeka spievali koledy a počúvali vianočné
piesne. Chodili sme ako deti spievať aj
po dedine.
MD: Áno, v každej rodine sú iné zvyky.
Niečo pripravujem podľa receptu svojej
svokry a niečo po našom. Pripravujem
klasickú vianočnú večeru, na druhý deň mávame divinu alebo kačicu.
Vianočné cukrovinky nepečiem, mám
dve fantastické priateľky, ktoré ma každý rok týmito sladkosťami zásobujú.
Pán Dvorský, v súčasnej dobe pôsobíte ako šéf opery Štátneho divadla v Košiciach. Ako sa na tomto
trochu i manažérskom poste cítite
a čo nové pripravujete?
PD: Moje pôsobenie v úlohe šéfa opery a manažéra zároveň je pre mňa veľmi inšpiratívne a príjemné. Podieľam
sa na dramaturgii opery a prípravy
nových inscenácií, stretávam sa s ich

Ľudia Vás vnímajú nielen ako výnimočného umelca, ale i ako človeka s veľkým srdcom, ktorý spolu
s manželkou veľa svojho času i finančných prostriedkov venuje nadácii Harmony. O akú nadáciu ide,
a prečo práve táto oblasť?
PD: Táto nadácia vznikla na podnet vybudovať rehabilitačné centrum pre
deti, ktoré sa narodili s mozgovou obrnou. Tím odborníkov sa venuje týmto
deťom už od roku 1991. Môžeme sa popýšiť, už veľa detí si svoj zdravotný stav
vďaka cvičeniu vylepšilo, alebo menšie
postihnutia sa aj celkom vyliečili.
MD: S rehabilitáciou, konkrétne
Vojtovou metódou, sme sa oboznámili, keď naša mladšia dcéra potrebovala pomoc. Inšpirovaní dobrými výsledkami sme sa s manželom rozhodli dať
možnosť aj iným (aj mimo bratislavským) deťom, tak sme založili nadáciu
Harmony a následne na to sa zrodilo
Rehabilitačné centrum Harmony, kde
sa liečia deti postihnuté detskou mozgovou obrnou. Centrum sa rozšírilo
v posledných rokoch aj o nové prístrojové zariadenia a liečebné metódy.
Ste verejne známe a veľmi obľúbené osobnosti. Mala táto popularita
vplyv na váš súkromný život?
PD: Ja mám pocit, že nie. Aj napriek
tomu, že som svojím umením niekým
iným ako bežný občan, môj a náš spoločný život plynie v normálnych dimenziách. Pravdu povediac, nikdy som nechcel byť populárny, ale úspešný.
MD: Sme snáď viac evidovaní, ale
na naše súkromie to nemá vplyv.
Za dverami nášho domu žijeme normálny, usporiadaný súkromný život.
Pani Marta je známa svojou eleganciou a vzťahom k móde. Aký je váš

vzťah k nakupovaniu a kde a pre
koho nakupujete najradšej?
MD: Mám rada, vzhľadom na svoj vek
a postavu, klasickejší štýl, a ak sú takéto
kúsky aj z pekných materiálov, tak ich
aj rada dlho nosím, čo mi niekedy dcéry vyčítajú. Móda sa tak rýchlo mení, že
si človek nemôže každú chvíľu meniť
šatník. Mám pár pekných vecí zo zahraničia, s ktorými sa nemienim rozlúčiť.
Svojim dcéram veľmi nenakupujem, asi
by sa im to ani veľmi nepáčilo, ale rada
dopĺňam šatník môjho manžela. On
nerád na seba nakupuje, snáď okrem
obuvi sa postarám o všetko. On nám rád
kúpi dobré parfumy a kozmetiku.
Pomáhajú a radia Vám dcéry pri
výbere oblečenia?
PD: Áno, občas otvoria módne časopisy alebo katalógy a začnú ma presviedčať, čo by som si mal dať na seba. Aj sa
mi to páči, ale žiaľ, kilá navyše nepustia.
Napriek tomu mi občas niečo kúpia,
pri príležitosti Vianoc alebo narodenín,
a vždy mi to sedí.
MD: Určite, chcú aby som dobre vyzerala, a keď protestujem, tak ma presviedčajú, že si to ešte môžem dovoliť.
Sú zlaté a na rozdiel odo mňa, obe mi
vedia kúpiť vhodný darček

ALE ÚSPEŠNÝ

tvorcami, dirigentmi a vyhľadávam mladých spevákov. Teraz pripravujeme
Donizettiho Lucia di Lammermoore. Už
sa na ňu všetci tešíme.

Čo by ste popriali čitateľom nášho
časopisu do ďalších dní?
PD: Vášmu časopisu MLYNY RendezVous a jeho čitateľom želám, aby s radosťou a nedočkavosťou obracali jeho stránky, nachádzali v ňom inšpiráciu a tiež
nech vám všetkým vylepšuje náladu.
MD: Budem rada, keď sa váš časopis
uchytí na preplnenom trhu tlače, aby
zaujal, a nech má čo najviac čitateľov.
Ďakujeme za rozhovor a i my želáme rodine Dvorských veľa osobných i pracovných úspechov.

S pánom Petrom Dvorským a jeho manželkou
pani Martou Dvorskou sa zhovárala Andrea Marešová.
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Starostlivosť o unavené nohy
Celý život nám verne slúžia a pritom sa k nim často krát správame macošsky. Hovoríme o našich namáhaných, boľavých a často aj opuchnutých nohách – tieto prejavy sú obvyklé následky nesprávne zvolenej obuvi. Každý vie, že obuv by mala byť
pohodlná, zodpovedať účelu nosenia, presne padnúť a byť adekvátne vysoká. Mnohý vedia i to, že
za najzdravšiu výšku sa považuje 4-cm vysoký opätok. Aj keď dôsledky dlhodobého nosenia vysokých podpätkov sú všeobecne známe: veľká záťaž
na priečnu klenbu, skracovanie achilovky, bolesti
chrbtice, nedostatočná svalová pumpa lýtok, ktorá
má za následok žilnú nedostatočnosť, a mnohé ďalšie, my milujeme vysoké opätky! Kto by odolal zvodom sexy elegantných remienkových sandálikov?
Preto zabudnime na príčinu a venujme sa dôsledkom. Vyskúšajte s nami niekoľko osvedčených receptov, ktoré Vám pomôžu zmierniť problémy, ktoré móda Vašim nohám prináša:
Notoricky známa Alpa je riešením snáď na všetky
ťažkosti a ani bolesť nôh nie je výnimkou. Unavené
nohy osvieži masáž Alpou úplne spoľahlivo.

Citrónová šťava má nielen blahodárny vplyv
na vlasy, ale ako už mnohé z vás vedia, aj na nohy.
Upokojenie a úľavu vám prinesie kúpeľ v teplej
vode s trochou citrónovej šťavy. Podobný účinok
má aj levanduľa či rozmarín. Vhodné sú aj olejčeky
z týchto bylín.
Pokiaľ sa Vaša bolesť týka skôr oblasti prstov, skúste roztok gáfru v liehu. Spoločne s vývarom z materinej dúšky údajne patrí k najspoľahlivejším.
Doteraz ste asi vodu z uvarených zemiakov zliali bez
najmenších rozpakov. Odteraz si ju ale možno začnete vážiť. Voda, v ktorej ste varili zemiaky, má totiž doslova blahodárne účinky na nohy unavené
a opuchnuté z celodennej námahy.
Ak patríte medzi častých namáhačov svojich nôh,
mali by ste dbať na starostlivosť o ne a od veci nie
je ani kúpa vhodných kozmetických prípravkov.
Medzi najbežnejšie patria krémy, gély a balzamy, ktoré chodidlá zvláčňujú a regenerujú, peelingové krémy na odstránenie starej kože či bylinkové kúpele
na podporu prekrvenia. Pre extrémne záťažové obdobia treba zvážiť masáž nôh v kozmetickom salóne.

TOP trend:

KAŽDÝ MODEL

Jemné tóny...

KAŽDÝ MODEL

1 € = 30,1260 Sk
S

www.deichmann-obuv.sk

Nové modely u

a

AKO PREŽIŤ VIANOCE…
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Nie je dôležité zvíťaziť, ale
zúčastniť sa!
Poznám ženy, pre ktoré sú Vianoce nepísanou súťažou „o najusilovnejšiu pekárku“, o „najdôkladnejšiu upratovačku, prípadne“ o „najúpornejšiu migrénu sezóny“. Nikdy som v tomto období nepočula o olympiáde s disciplínami „pokojná matka“ alebo nedajbože „nápaditá milenka“ (pokiaľ však tatík nehľadal Snehulienku mimo rodinného kruhu, tam sa nápadité princezné
nájdu v každej sezóne). Ak sa žien v tento predvianočný čas spýtate, na ktorej
strane manio-depresívnych váh majú
viac naložené, odpovede budú jasné.
Dajme teraz bokom všeobjímajúce konštatovania …čas pokoja a mieru…, alebo …postojme a zamyslime sa… V skutočnosti ide o obdobie niekoľkých dní,
kedy je rodina chtiac či nechtiac pokope a nezachráni ich ani útek do slnečného Chorvátska, tak ako počas letných
prázdnin. Sú teda všetci spolu, nie je
veľmi kam utiecť, a keďže každý hlása,
aká má byť doma idyla, začnú sa snažiť
ako o dušu. A to je čas, aby sa predviedli v pravom svetle…
Nebudeme rozoberať, ako si to majú
všetci parádne užiť. Ak si nerozumeli
doteraz, teraz si dupľom nebudú. A ak
je všetko, ako má byť, načo si to kaziť
choromyseľnými súťažami. Ak chcete
prežiť so zdravým rozumom a ako-tak si
oddýchnuť, riaďte sa nasledovným:
1. Neupratujte! Ak tak činíte priebežne
počas roka, úplne to stačí. Neprepínajte
svoje sily, radšej sa venujte niečomu
zmysluplnejšiemu. Ježiško neexistuje, známi už u vás boli, tak pred kým sa
predvádzať? Ak počas roka neupratujete vôbec, teraz už s tým nezačínajte.
Len tým všetkých vyplašíte a aj tak sa
v tom poriadku nebudete cítiť dobre,
keď ste počas roka zaborení po vemená v prachu.

2. Nepečte! Nie je to zdravé, strašne
sa z toho priberá (ja viem, o čom hovorím) a 20 druhov zákuskov počas 3
dní potrebuje ku šťastiu iba frustrovaný úchyl. Výnimka sa povoľuje, len ak
máte malé deti, to je fakt zábava, potom
ale neupratujte, to sme si už dohodli. Ak predsa len pokrytecky potrebujete vôňu Vianoc, nasypte na rozpálený
plech vanilkový cukor.
3. Varte! Čítate správne, do toho!
Ale varte, čo chcete a čo vám chutí.
Každoročné slzy v kútikoch očí mojich detí nad kaprom a šalátom ma utvrdili v tom, že tento rok to predsa len
bude kapor s kuraťom a zemiakovou kašou. Láska prechádza cez žalúdok, teraz
máte viac času než po celý rok, tak varte niečo, čo sa vám inokedy nechce.
4. Zdobte! Ak máte rada gýč, kedy, keď
nie teraz? (Na Vianoce by sa Vášmu
vkusu nemal nikto smiať!)
5. Obdarovávajte všetkých, na ktorých
Vám záleží! Nemám na mysli predbiehanie sa v nákladnosti darov ani namrzené tváre „ešte niečo starej mame“. Je
tu čas ukázať, koho máte rada (a koho
nie)! Radšej menej a s citom ako kvantá
bez rozmyslu.
6. Stretávajte sa! Ale len ak to myslíte
úprimne. Nenakladajte si zbytočne rodinami z desiateho kolena, nemusíte zo
slušnosti prechádzať takýmto očistcom.
Pošlite im pohľadnicu a spomeňte im,
že máte slintavku. Verte, že to budú jedny z vašich najkrajších Vianoc.
Neposmievam sa tradíciám, ani ich neznevažujem. Milujem Vianoce ako málokto. Ale Vianoce sú v prvom rade sviatok a my sa máme cítiť sviatočne, nie
porazene, zničene, unavene a frustrovane. Riaďte sa vlastnými pocitmi, túžbami a prianiami, veď nie je dôležité
zvíťaziť…

V dnešnej modernej, uponáhľanej a voči zdraviu
bezohľadnej dobe sa viac než inokedy dostáva
do popredia otázka fyzického i duševného zdravia.
Zdravie je najdôležitejšou konštantou kvality nášho
života, ktorú si často začíname vážiť, až keď o ňu
prichádzame. Práve vtedy najviac oceníme kvalitu
služieb a odborného poradenstva modernej lekárne.

LEKÁREŇ VITAL
KOMPLEXNÉ PROFESIONÁLNE
DERMOPORADENSTVO

Práve preto Vám
lekáreň Pharm Vital pri
príležitosti otvorenia
ponúka k nákupu
výrobkov Vichy ako
darček Micelarnu vodu
zdarma.
(akcia platí len do vyčerpania zásob)

Ak v Nitre hľadáte práve takúto lekáreň s progresívnym
vzhľadom a profesionálnym personálom, ktorá
Vám poskytne komplexnú starostlivosť o pacientov
a zákazníkov, navštívte na 1. poschodí obchodnej
Galérie MLYNY v Nitre novootvorenú lekáreň Vital,
ktorá je otvorená každý deň v týždni od 9:00-21:00
hod.
Lekáreň je väčšinou prvým kontaktným miestom,
kde hľadáme odbornú pomoc a poradenstvo, aj čo sa
týka starostlivosti o pleť. Práve preto je súčasťou
lekárne Vital i špičkovo vybavené dermocentrum,
kde Vašej pleti, denno-denne vystavenej negatívnym
vplyvom, venujú špeciálnu pozornosť. V tomto
modernom dermocentre Vám špeciálne školený
personál poskytne komplexné profesionálne
dermoporadenstvo. Nenechajte si ujsť príležitosť
dať si do konca roka bezplatne otestovať pleť
a využite odbornú pomoc pri výbere kozmetických
prípravkov. Najlepšou prevenciou predčasného
starnutia pokožky a tvorby vrások je vhodná
starostlivosť, upriamená na individuálne potreby práve
Vašej pokožky.
Medzi
najvyhľadávanejšie
produkty
patria
výrobky značky Vichy, ktorá si dáva žáležať najmä
na senzorických vlastnostiach svojich prípravkov,
jedinečných textúrach, podporujúcich okamžité
a dlhodobé účinky, prispôsobené každému typu pleti,
vrátane tej najcitlivejšej.

Novootvorenú LEKÁREŇ VITAL
nájdete na 1. poschodí.

To naj
od FAnn...
Set prípravkov
pre mužov

... kráľovstvo vôní a krásy ...

Pena na holenie 200 ml, Balzam po holení 100 ml, Hydratačný krém
30 ml, Kozmetická taštička
Cena: € 42 (1.265,29 Sk)

Set prípravkov na oþi
Maskara Infinito
Dvojfázový odličovač 50 ml
Cena: € 27 (813,40 Sk)

Set pre energiu pleti
Pleťový krém 50 ml
Gélový očný krém 8,5 ml
Kozmetická taštička
Cena: € 43,50 (1.310,48 Sk)

Set pre výživu
a lifting pleti
Pleťový krém 50 ml
Očný krém 8,5 ml
Kozmetická taštička
Cena: € 55 (1.656,93 Sk)

Set kozmetických taštiþiek
vám venujeme pri nákupe prípravkov Collistar nad € 47 (1.415,92 Sk).

Masážna pomôcka
bude vaša pri kúpe niektorého
z prípravkov Collistar proti celulitíde.

Športovú tašku
si od nás odnesiete pri nákupe prípravkov pánskej starostlivosti
Collistar nad € 30 (903,78 Sk).
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MasterCream Eye&Lip
MasterCream Eye&Lip 20 ml, MasterCream 15 ml
Cena: € 120 (3.615,12 Sk)

Christmas Specialists
Rejuvenating Hand&Nail Cream 75 ml
Delining Lip Balm 10 ml Cena: € 50 (1.506,30 Sk)

Omnia Crystalline
Toaletná voda 40 ml, Telové mlieko 75 ml, Kozmetická taštička
Cena: € 62 (1.867,81 Sk)

Aqva Pour Homme
Toaletná voda 50 ml, Sprchový gél 75 ml, Kozmetická taštička
Cena: € 62 (1.867,81 Sk)

Jasmin Noir
Parfumovaná voda 50 ml, Telové mlieko 75 ml, Kozmetická taštička
Cena: € 89 (2.681,21 Sk)

Versace Versanse
Toaletná voda 50 ml, Telové mlieko 50 ml, Sprchový gél 50 ml
Cena: € 69 (2.078,69 Sk)

Versace Pour Homme
Toaletná voda 50 ml, Sprchový gél 50 ml, Balzam po holení 50 ml
Cena: € 56 (1.687,06 Sk)

L´Occitane
Sviatočná kolekcia krémov na ruky 3x30 ml v troch voňavých variáciach
Cena: € 16,50 (497,08 Sk)

L´Occitane
Sviatočná kolekcia sprchových gélov 4x75 ml rôznych vôní
Cena: € 17,50 (527,21 Sk)
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Konverzný kurz: € 1 = 30,1260 Sk. Platnosť akcií je od 15. 11. 2009 do vyčerpania skladových zásob.

www.intersport.sk
Ako v rozprávke:

Lyže, ktoré rastú spolu s
Vašim dieťaťom.
ZIMA 09/10

ZIMA 10/11

S INTERSPORT sa teraz lepšie jazdí celej rodine:
KÚPITE DETSKÉ LYŽE TECNO PRO XT TEAM ALEBO TECNO PRO SWEETY
(do 140 cm) + 10 Eur k cene.
Do dvoch rokov ich vymeníte za nové, dlhšie lyže Tecno Pro (do 150 cm) len za 25 Eur.
Možná je1 výmena na dieťa a kúpené lyže.

TECNO PRO XT TEAM
Juniorské carvingové lyže s ľahkým ovládaním, dobrou
priľnavosťou hrán a nízkou hmotnosťou – pre lyžovanie
bez námahy. 3D Power Box konštrukcia, Cube povrch.
Dĺžka: 70-150 cm
Rádius: 8,1 m (110 cm)
0100450

98

namiesto od 175,

od €

99

89,

od namiesto 5.301,60 od SK

2.711,04

TECNO PRO SWEETY
Lyže, s ktorými sa rýchlo spriatelia malé usilovné lyžiarky –
zábava a rýchle pokroky pri učení sa. 3D Power Box.
Dĺžka: 70-130cm
Rádius: 8,1 m (110 cm)
0100058

namiesto od 175,98

od €

89,99

od namiesto 5.301,60 od SK
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2.711,04

Mladej nitrianskej futbalovej moderne tlieskali po úspešných vystúpeniach
vo všetkých kútoch Slovenska, u vicemajstra v Žiline, v Košiciach či na ihrisku ambicióznej banskobystrickej
Dukly, kde „Nitrička“ vyučovala víťazstvom 3:0.

Príď povzbudiť mladých nitrianskych
chlapcov aj ty, zatlieskať im za víťazstvá,
oko lahodiacu hru alebo príkladnú bojovnosť. Kto uvidí aspoň niečo z toho,
prehry odpustí. Obzvlášť nitrianskej
omladine, ktorá o pár rokov môže hrať
prím nielen na Slovensku.
Zostávajúce domáce zápasy
FC Nitra – jeseň 2009
14. kolo 24. 10. 2009 o 17:30
Nitra – Košice
16. kolo 17. 11. 2009 o 17:30
Nitra – Artmedia
18. kolo 28. 11. 2009 o 17:30
Nitra – Dubnica

PRÍĎ NÁS POVZBUDIŤ!

Mužstvo Ivana Galáda, ktorý sa
po dvoch rokoch vrátil do pozície
šéftrénera klubu, sa môže hrdiť najmladším zložením spomedzi všetkých
účastníkov futbalovej Corgoň ligy.
Kto by bol povedal, že mladé talenty z nitrianskej futbalovej Akadémie
ako Martin Tóth, Ľuboš Kolár, Lukáš
Štetina, Roman Sloboda, Matúš Mikuš,
Róbert Glenda, Miloš Šimončič, Martin
Boszorád, Arnold Šimonek či mladé
brankárske duo Lukáš Hroššo – Martin

Chudý sa tak skoro ukáže aj na samom
ligovom výslní. Táto mladá krv, podporená skúsenosťami ďalších hráčov s bohatou (nielen) nitrianskou históriou
– loptového virtuóza Ivana Hodúra,
„makača“ Tomáša Kóňu a kanoniera
Róberta Ráka, sa stáva tou pravou futbalovou zmesou, ktorá baví aj náročných divákov.

100 ROKOV FC NITRA

Vedenie klubu ohlásilo pred začiatkom prebiehajúcej sezóny nekompromisný návrat k filozofii, ktorá Nitru
na dlhé desaťročia preslávila nielen
pod Tatrami. Výchova a zabudovávanie
vlastných mladých hráčov do ligového
mužstva je presne to, čo robí futbal pod
Zoborom nenapodobiteľným.

www.fcnitra.sk

Futbal pod Zoborom znova ožil. Po tom, čo sa náš
tradičný klub FC Nitra (zal.
1909) ocitol v minulej sezóne na spodnejších priečkach, nastal počas tohto leta
zlom a dva roky po najväčšom
úspechu v ére samostatnosti Slovenska (bronzová priečka
v sezóne 2007/2008) sa futbalistom v našom meste opäť
darí príjemne prekvapovať
športovú verejnosť.
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ATLÉT ROKA 2006,

NITRIANSKY RODÁK, CHODEC

Š P O RT
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Ste jedným z najúspešnejších slovenských atlétov, v r. 2006 ste získali titul Slovenský atlét roka. Kto
Vás k tomuto športu priviedol a aké
boli Vaše začiatky?
Od malička som mal veľmi dobrý vzťah
k športu a navyše ma čím ďalej tým viac
priťahoval vytrvalostný šport. V piatom
ročníku som sa dostal do triedy so zameraním na atletiku na Základnej škole Nábrežie mládeže, tam sa postupne rozbiehala moja atletická kariéra.
Skúšali sme všetky atletické disciplíny
a mne najlepšie sadla chôdza. Všimol si
ma tréner Peter Mečiar, pridal som sa
do jeho tréningovej skupiny a postupne prišli prvé úspechy, prvý titul majstra Slovenska, prvé medzinárodné preteky a bolo jasné, že chôdza je môj život
a chcem sa jej venovať.
Čo považujete za dosiaľ najväčší
úspech vo Vašej kariére?
Zatiaľ si najviac cením 6. miesto na majstrovstvách Európy v Goteborgu, vďaka čomu som sa stal atlétom roka 2006
na Slovensku. Čo sa týka výkonu, tak
najväčšiu hodnotu má môj čas na 50 km
chôdze 3:41:32, ktorým som prekonal
22-ročný slovenský rekord a momentálne som 4. vo svetových tabuľkách
Ako, kde a pod koho vedením sa
pripravujete?
Pre náš šport sú veľmi dôležité vysokohorské sústredenia, kvôli zlepšeniu
transportu kyslíka krvou, preto sme
takmer polovicu roka na sústredeniach
na horách. Často využívame Štrbské
Pleso a Sliezsky dom vo Vysokých
Tatrách, v zahraničí pravidelne trénujeme v Mexiku a v St. Moritzi.
Keď nie sme na sústredení alebo pretekoch, tak som väčšinou doma v Banskej
Bystrici, tu som zamestnaný ako profesionálny športovec vo Vojenskom športovom centre Dukla Banská Bystrica.
Mojím trénerom je Juraj Benčík,

skúsený tréner, pod ktorého vedením
sa Jozef Pribilinec stal olympijským víťazom a Pavol Blažek majstrom Európy.
Aké sú Vaše tohoročné športové
očakávania ?
Tento rok máme vrchol sezóny na majstrovstvách sveta v Berlíne. Na toto
podujatie sa teraz tvrdo pripravujem.
Očakávania mám veľké, pretože budem
prvýkrát v kariére štartovať na oboch
chodeckých tratiach na 20 aj 50 km
a hlavne na 50-ke budem patriť medzi
kandidátov na popredné umiestnenia.
Aký je Váš vzťah k Nitre ako k rodnému mestu?
Nitru mám veľmi rád a vždy sa do nej
rád vraciam. Mám tu takmer celú rodinu, veľa priateľov a známych. Vyrastal
som tu a žil až do 22 rokov, takže stále ju vnímam ako svoj domov. Síce teraz
žijem v Banskej Bystrici, ale možno sa
do Nitry po skončení mojej športovej
kariéry vrátime.
Nakoľko mnoho času strávite
na cestách, ako vnímate zmeny,
ktoré sa v Nitre dejú? (Máte pocit,
že sa uberajú správnym smerom,
že mesto dostáva modernejšiu tvár
v tom lepšom slova zmysle?)
Niekedy sa až nestačím čudovať, čo
všetko sa v Nitre stihne zmeniť, kým
som pár týždňov na sústredení. Veľmi
pozitívne vnímam hlavne vybudovanie korčuliarskej dráhy pri rieke, ktorú často využívam na tréningy, ale keďže sám mám malú dcérku, tak si nevieme vynachváliť krásne zrekonštruovaný park na Sihoti a tých pozitív je oveľa
viac. Nitra má všetky atribúty moderného mesta, ide správnym smerom a obyvatelia a rodáci môžu byť na ňu patrične hrdí, za čo patrí vďaka určite aj pánovi primátorovi a jeho tímu.
Ste vyštudovaný novinár, budú sa
Vaše kroky po skončení športovej

Aké máte popri športe záujmy alebo koníčky, na ktoré možno teraz
nemáte čas, ale ktorým by ste sa
rád v budúcnosti venoval?
Teraz je to predovšetkým rodina.
Doslova každú voľnú sekundu sa snažím venovať mojej dcérke Emme, manželke Lenke a o pár týždňov nás zamestná aj Nina, ktorá sa nám má narodiť začiatkom septembra, tesne po majstrovstvách sveta. Počas sústredení si čas vypĺňam čítaním, internetom, filmom
a štúdiom.
Ako laika by ma zaujímalo, aký typ
obuvi používate, či je rozdiel medzi
obuvou na preteky a na tréning a či
mladý nadšený amatér má možnosť zakúpiť si takúto obuv v bežnom športovom obchode?
Chodecká obuv nie je veľmi odlišná
od bežnej bežeckej, snáď naše špeciálne tenisky na preteky sú o niečo ľahšie a s nižšou podrážkou, ale chodiť sa
dá takmer v každej bežne dostupnej bežeckej obuvi. Ja dlhodobo používam
značku Mizuno, s ktorou som veľmi
spokojný a vyhovuje mi.
Väčšinu času strávite v športovom
oblečení. Ako sa obliekate v súkromí a kto Vám pri výbere pomáha?
Určite prevažuje športové oblečenie,
aj mimo tréningov sa najlepšie cítim

v teplákoch a tričku. Samozrejme, medzi ľudí sa snažím chodiť upravený.
V meste ma najčastejšie môžete stretnút v rifliach, v tričku alebo polokošeli, v mikine a pod. Nemám odpor
ani k elegantnému oblečeniu, ale nemám až toľko veľa príležitostí ho nosiť. Oblečenie väčšinou kupujem s manželkou, keď ma niečo zaujme v zahraniči, tak si rád kúpim nejakú peknú vec
aj sám.
Myslím, že mám celkom bohatý šatník, ale v určitom období si vždy vyberiem obľubené veci a tie nosím dookola. Nedá sa povedať, že by som mal obľúbené značky, hlavne v civilnom živote, dosť vecí však mám značky Reservd.
V športe som už vyhranenejší, obľúbenú značku mám Mizuno a nakoľko môj
klub Dukla Banská Bystrica aj Slovenský
atletický zväz má zmluvu so značkou
Newline, mám veľa športových vecí aj
tejto značky a som s ňou spokojný.
Otázka na želanie...:-) Komu všetkému vďačíte za Vaše úspechy?
Úplny zoznam by bol asi na 3 takéto
články. Veľa ľuďom vďačím za pomoc,
za ovplyvnenie v mojej kariére, ale
i v živote. Určite musím začať pri svojej rodine, rodičia, manželka, dcérka,
brat a ostatná rodina, to sú ľudia, ktorí vždy pri mne stáli a bez ktorých by
ste asi o mne nepísali. Profesne ďakujem za veľa svojmu prvému trénerovi
Petrovi Mečiarovi, terajšiemu trénerovi
Jurajovi Benčíkovi, klubu Dukla Banská
Bystrica, ale aj môjmu materskému klubu Stavbár Nitra a mestu Nitra, všetkým
masérom, ktorých rukami som prešiel,
Dr. Zacharovi a všetkým, čo ma za tých
dlhých 14 rokov, čo sa venujem chôdzi
podporili finančne, materiálne, ale aj
morálne.

MATEJ TÓTH

kariéry uberať smerom k žurnalistike alebo zostanete verný športu?
Športová kariéra je veľmi vrtkavá
a krehká vec. Preto ma rodičia vždy
viedli k tomu, aby som sa venoval aj
škole. Novinárčina je mi veľmi blízka,
momentálne som v kontakte s médiami skôr z druhej strany, ale niekedy sa
snažím aj ja niečo vytvoriť. V budúcnosti by som najradšej zostal niekde medzi
športom a médiami, takže športový novinár by mohol byť, ale až život ukáže,
kde sa uchytím po skončení mojej športovej kariéry. Dúfam, že to ešte najbližších pár rokov nebude.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa súkromných i športových
úspechov!
S pánom Matejom Tóthom sa zhovárala Andrea Marešová.
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ÚSVIT – STEPHENIE MEYER
Úsvit, úžasný a s napätím očakávaný záver ságy Twilight, odhaľuje tajomstvá a záhady tohto fascinujúceho romantického eposu, ktorý okúzlil milióny čitateľov.
Bella Swanová je neodvolateľne zaľúbená do upíra – je to pre ňu krásny sen a zároveň nočná mora, ktoré vytvárajú jej nebezpečne vyhrotenú realitu. Na jednu stranu ju ťahá silná vášeň, ktorú cíti k Edwardovi
Cullenovi a na druhú hlboké puto k vlkolakovi Jacobovi Blackovi.
Bella prežila búrlivý rok plný pokušenia, strát a sporov, kým dospela k rozhodujúcemu okamihu. Rozhodne sa teraz vstúpiť do temného, no zvodného sveta nesmrteľných, alebo bude pokračovať v ľudskom živote?

CHATRČ – WILLIAM PAUL YOUNG
Konečne! Román o stretnutí muža s Bohom má literárnu integritu a duchovnú odvahu. Chatrč ruší klišé náboženstva a zlej literatúry, aby nám odhalila niečo dojemné a krásne o neoddeliteľnom
tanci života a božskosti.
Missy, najmladšiu dcéru Mackenzieho Allena Philipsa, unesú počas
rodinného výletu a v opustenej chatrči hlboko v oregonskej divočine
sa nájde dôkaz, že ju zrejme brutálne zavraždili. O štyri roky neskôr,
uprostred svojho Veľkého smútku, dostáva Mack podozrivý odkaz,
podľa všetkého od Boha, v ktorom ho pozýva na víkendové stretnutie v tejto chatrči. Navzdory zdravému úsudku prichádza počas zimného popoludnia do chatrče a vracia sa do svojej najtemnejšej nočnej
mory. To, čo tam Mack nájde, navždy zmení jeho svet.

VATIKÁN
Jedinečný obrazový portrét jedného z najväčších náboženských
a umeleckých centier sveta.
Vatikán je najmenší suverénny štát na svete s asi 800 obyvateľmi.
Zároveň je centrom katolíckej cirkvi. Ako sídlo pápeža – duchovnej
hlavy cirkvi – vplyv Vatikánu vo svete ďaleko presahuje rozlohu malého územia, na ktorom sa rozprestiera.
Vydajte sa na obrazovú prechádzku po farbistých a veľkolepých slávnostiach a udalostiach počas liturgického roka vo Vatikáne.
Sledujte príbeh pápežstva plný udalostí od mučeníckej smrti sv. Petra,
cez obdivuhodné umelecké činy renesancie, až po duchovné odkazy
a obavy súčasných pápežov o mravný vývoj ľudstva.

VEĽKÝ ATLAS SVETA
Unikátny atlas sveta na našom trhu.
V tomto atlase sveta nájdete spoľahlivé geograﬁcké údaje a možno sa v ňom ľahko orientovať. Celá zemeguľa je zobrazená v jednotnej
mierke 1:4 000 000, iba náš materský kontinent
– Európa – je zobrazený v mierke 1:3 000 000.
Putovanie okolo sveta spestrujú satelitné zábery. Zobrazenia sú doplnené geograﬁckým názvoslovím na priehľadných fóliách, ktoré stačí priložiť na snímku a všetky názvy nájdete tam, kde
majú byť.
Tento atlas sveta obsahuje:
• Priehľadné fólie s vyznačenými názvami
štátov, štátnymi hranicami a hlavnými mestami
• 3D kozmické snímky s krátkymi
informatívnymi textami
• Satelitné zábery všetkých kontinentov
• Prehľadné mapy kontinentov
v mierke 1:30 miliónom
• Podrobné mapy kontinentov v mierke
1:4 miliónom, Európa v mierke 1:3 miliónom
• Mapy Česka a Slovenska v mierke 1:750 000
• Obsiahly register s asi 100 000 heslami
• Aktuálne a presné, digitálne vyhotovené
kartograﬁcké zobrazenia
• Detailné kozmické snímky Bratislavy a Prahy

HISTÓRIA
Unikátny obrazový sprievodca udalosťami, osobnosťami a myšlienkami, ktoré nás formovali a formujú. Vyčleňuje najvýznamnejšie a najvplyvnejšie
obdobia minulosti a podáva ich prenikavým, informatívnym a jedinečným vizuálnym spôsobom.
Kniha obsahuje stovky obrázkov, je obohatená satelitnými mapami a graﬁckými prvkami, čo umocňuje jej príťažlivosť. Jednotlivé témy sú spracované na vysokej odbornej úrovni, vytvárajúc ucelený
pohľad na našu minulosť.
V tejto sérii už vyšli úspešné encyklopédie:
Zviera, Zem, Človek, Rastlina, Vesmír, Oceán, Vták.

prvá výherkyňa:
Zuzana Podsklanová 11 rokov

Vyhraj

svoju

párty
Výherkyňa Zuzka Podsklanová prišla do obchodnej
Galérie MLYNY 11. 10. 2009 o 12:30 hod. v doprovode rodičov.
Zuzku líčila, česala a o celkový styling sa postarala Lucia Ižáková.
Do 3 skvelých outfitov Zuzku obliekli v predajni Tammy London,
sériu nádherných módnych fotografií s ňou pripravil fotograf
Daniel Zachar.

• dáždnik 11,50 €
• šaty 31,90 €
• pančuchy 7,20 €
• topánky 23,- €
• srdiečkové taštičky 11,50 €
• kvetinkové sponky do vlasov 5,- €

• kačičkovské tričko 25,90 €
• čierne rifle 24,50 €
• čierne čižmy 31,90 €
• kabelka 13,- €
• vrchný top 19,90 €
• červené tričko 13,- €
• károvaná sukňa 23,- €

O 16:15 hod. vystúpila Zuzka na pódiu v programe
MLYNY bavia deti
Potom už mohla začať pravá párty vo vynikajúcej reštaurácii Patriot, kde si Zuzka pozvala rodičov a tety.
Zuzke pri príležitosti jej výhry venovala spoločnosť Tammy London poukážku na oblečenie v hodnote 100,- €, spoločnosť Panta Rhei darčekovú poukážku v hodnote 20,- € a spoločnosť Dráčik poukážku na 17,- €. Reštaurácia Patriot pripravila pre Zuzku
a jej hostí kompletné obedové menu.
Partneri súťaže:
Tammy London
Reštaurácia Patriot
Dráčik
Panta Rhei
Úprava a styling: Lucia Ižáková
Foto: Daniel Zachar

• nakúp v ktoromkoľvek obchode Galérie MLYNY, s výnimkou supermarketu Billa, za viac ako 10 eur.
• na infopulte MLYNY vyplň prihlasovací kupón (spolu s mamou, otcom)
• po predložení pokladničného bloku (doklad o kúpe) vhoď vyplnený kupón do označenej urny na infopulte
Každý mesiac sa na jedného z Vás usmeje šťastie a vyhrá perfektnú párty
pre seba a svojich 5 hostí. Súčasťou výhry je aj celková stylingová premena
za účasti kaderníka, vizážistu a štylistu.
Ďalšie losovanie sa uskutoční v Galérii MLYNY v Nitre na Mikulášskej oslave dňa 6. 12. 2009 v popoludňajších hodinách a samotná párty pre výhercu
dňa 12. 12. 2009.
Okrem toho výherca opäť získa skvelé darčeky od partnerských predajní
Dráčik, Panta Rhei a iných.

Vyhraj
skvelú party
pre seba
a svojich
priateľov!

D E T I

Mnohé deti si ako najtajnejšie
prianie od Ježiška pod stromček vypýtali práve toto milé
zvieratko. Nie každá prosba
bude vypočutá, niektoré deti
možno menej poslúchali a iné
nemajú doma také podmienky,
aké by si Ježiško pre umiestnenie psíka predstavoval.

PSÍK

Ak však budete patriť medzi tých šťastlivcov a práve pod vašim stromčekom
sa bude jedno nezbedné šteniatko motať, máme pre vás niekoľko jednoduchých rád, ako mu čo najrýchlejšie vytvoriť príjemný nový domov.
Psík je veľmi spoločenský tvor. Túži byť
vo vašej spoločnosti, a obklopený vašou svorkou. Dokáže na vás trpezlivo
čakať i niekoľko hodín, keď však prídete domov, venujte mu zo svojho voľna
čo najviac času. Za vašu láskavú trpezlivosť sa vám stonásobne odvďačí.
Tak ako ľudia, i psíci majú rozdielne povahy. Sledujte ho pozorne a snažte sa
mu porozumieť. Každé šteniatko je jedinečná osobnosť, nebuďte preto pri
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prvých výchovných neúspechoch netrpezlivý.
Zabezpečte mu pokojné a príjemné miesto na spanie, najlepšie niekde
v kúte, kde nie je prievan. Praktický
a pohodlný je vyprateľný pelech, ktorý
sa ľahko udržiava v čistote. Pri príchode
do nového domova mu doň vložte deku
alebo obľúbenú hračku z predošlého domova, nasiaknutú jeho pachom.
Šteniatko tak bude pokojnejšie.
Dôležitá je vhodná miska na kŕmenie,
najlepšie z nerezovej ocele. Ľahko sa
udržiava, a ak si vyberiete i s gumovou
podložkou, nebude sa pri kŕmení šmýkať po zemi. Takisto miska na pitie by
mala byť udržiavaná v čistote a psík by
mal mať počas celého dňa dostatok čerstvej vody.
Malé psíča má príliš malý močový mechúr a musí sa často vyprázdňovať.
Možno sa vám zdá, že k šteniatku vstávate veľmi často a sústavne utierate nejakú mláčku, ale vydržte. Keď psík trochu povyrastie, nájde si svoj režim
a obaja budete pokojne spať.

Nezbedný psík je neopatrný ako malé
dieťa. Odstráňte preto z bytu všetky
nástrahy, ktorými by si mohol ublížiť.
Dajte pozor na balkónové a schodiskové zábradlia, kadiaľ by mohol poľahky
prepadnúť i na ostré predmety, na ktorých by sa mohol porezať, prípadne
prehltnúť. Takisto pozor na elektrické
šnúry, ich hryzenie by mu mohlo privodiť smrteľný úraz.
Počítajte i s tým, že váš psík môže ochorieť. Majte svojho stáleho veterinára,
ktorý bude vaše zvieratko dobre poznať. Pravidelné očkovania a odčervovania by mali byť samozrejmosťou.

Zhruba vo veku 6 mesiacov sa už vie
šteniatko natoľko sústrediť, aby ste
s ním mohli začať cvičiť zložitejšie úlohy. Pamätajte si, že poslušný psík sa nedostane tak ľahko do nebezpečných situácií a nebude pre vás i vašu rodinu takou záťažou, ako psík neposlušný.
Mať akékoľvek zvieratko je zodpovednosť počas celého jeho života, ak
však budete trpezliví, vľúdni a láskaví, budete mať psa svojich snov. Veď
aký iný by mal byť, keď sa zjavil práve
na Vianoce…

Tak ako
ľudia,
i psíci majú
rozdielne
povahy

Výhercami výtvarnej
súťaže z minulého
čísla sa stávajú
Adriánka Majtánová
a Adamko Majtán
z Nitry. Pre výhercov
sú pripravené pekné
ceny od spoločnosti
KOH-I-NOOR
a vyzdvihnúť si ich
môžu na Manažmente
centra
v obchodnej
rendez-vous
| 29
Galérii MLYNY.
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Moderné hry pre dospelých i deti
Kolískou týchto hier je Nemecko. Ide
o hry, ktoré sú určené skôr pre dospelých ako pre deti. Náhoda v nich zohráva väčšinou len malú úlohu. Nejde
teda o hru typu „človeče“, kde sa hráči síce zabavia, ale víťazstvo je len otázkou náhody. Na druhej strane nejde
ani o šach, kde úspech závisí výlučne
od schopností hráča.
Stolové verzus počítačové hry
Na to, aby ste si zahrali hru na počítači,
nepotrebujete okolo seba ďalších ľudí.
Kúzlo stolových hier spočíva v tom, že
hráči sedia pri jednom stole a príjemne sa bavia. Najväčšou devízou tohto
druhu hier je interaktivita medzi hráčmi. Hry môžu stmeliť tak rodiny, ako aj
priateľov.

Akú hru si vybrať
Možností je veľa. Záleží na tom, ako
dlho má trvať, akú úlohu má v nej zohrávať náhoda, aký je vek a počet hráčov, či chcú hráči medzi sebou obchodovať, vyjednávať, „blafovať“, rýchlo sa
rozhodovať alebo premýšľať trochu dlhšie. Možno si totiž zvoliť obchodnú, diplomatickú, „blafovaciu“, dražobnú, detektívnu či tímovú hru.
Ako sa zorientovať
Základnú orientáciu by mala vždy ponúknuť škatuľa k danej hre. Práve
na nej sú opísané prvotné informácie,
napríklad typ a téma hry, počet či odporúčaný minimálny vek hráčov, dĺžka hry, stupeň náhody. Hra Osadníci
z Katanu je napríklad vhodná pre 3 – 4
hráčov od 10 rokov a trvá približne
75 minút.
Ako začať
Stačí si vybrať vhodnú hru a naštudovať
jej pravidlá. Tie sú väčšinou zrozumiteľné a doplnené obrázkami. Vyskúšajte,
či to chytí aj vás.

MODERNÉ STOLOVÉ HRY

Predstavte si, že ste sa ocitli na ostrove. Nie ste však
Robinson! Máte totiž spoločnosť a na ostrove ste dobrovoľne. Prežiť nestačí. Priplávali
ste sem s cieľom ostrov osídliť. Staviate cesty, dediny
a mestá. V takomto prostredí sa ocitnete, ak si zahráte jednu z najpopulárnejších
moderných stolových hier –
Osadníkov z Katanu. Úspech
v nej závisí aj od toho, ako šikovne dokážete obchodovať
so svojimi spoluhráčmi.

Pripravil Vladimír Kubrický
v spolupráci so spoločnosťou Albi.
Darčeková predajňa Albi,
Galéria MLYNY Nitra, 2. poschodie
www.albi.sk
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Chcela som sa rozprávať
o Nitre, divadle (tak ako sa
patrí) a potom plytko premostiť na nákupné zvyklosti (aby bolo všetkým očakávaniam učinené zadosť). Čakala
som dámu úspešnú, sebavedomú a zľahka neprístupnú.
Prišla žena ako oheň – milujúca život a všetko, čo k nemu
patrí. Otvorená, priateľská
a úprimná. Eva Pavlíková, herečka, umelecká šéfka súboru Divadla Andreja Bagara
v Nitre, skvelá manželka i matka, určite vynikajúca priateľka.

VŽDY NA PRVOM MIESTE

PRE MŇA JE RODINA

D I VA D LO
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Diváci Vás poznajú ako úspešnú filmovú a divadelnú herečku a podvedome si Vás spájajú najmä s Nitrou.
Aký je Váš vzťah k tomuto mestu?
Som rodáčka z Košíc a po prvýkrát som
vycestovala do Bratislavy na prijímacie pohovory na herectvo. Po ukončení štúdia na VŠMU mi ponúkli angažmá
v DAB v Nitre. Priznám sa, že to bol najmä Jozef Bednárik a jeho skvelé režijné
stvárnenia, kvôli ktorému som sa rozhodla v Nitre zostať. Divadlo Andreja
Bagara bolo i je mimoriadne dobrým
a úspešným divadlom, nielen vďaka
svojmu repertoáru, ale aj dobrému kolektívu. Po čase som sa tu vydala a založila si rodinu, takže sa Nitra stala mojím
domovom. Mám rada toto mesto, vyhovuje mi svojou veľkosťou i pokojným
tempom.
Ste umeleckou šéfkou súboru, ako
sa v úlohe šéfky cítite?
Nie som typ, ktorý by sa potreboval prejavovať ako šéf. Mám šťastie, že
sme skvelý kolektív a všetci jeho členovia, starší i mladí, sa navzájom rešpektujú a veľmi si vychádzajú v ústrety.
Snažím sa mať s ľuďmi najmä priateľský
vzťah. Ešte raz musím zdôrazniť, že sme
po všetkých stránkach skvelé divadlo.

V rozhovoroch s veľkou láskou
a hrdosťou hovoríte o svojej rodine, najmä o svojej dcére Katke.
Ako sa Vám darí pri tak časovo náročnej profesii skĺbiť kariéru a domácnosť?
Pre mňa je rodina vždy na prvom mieste. Mám svoju prácu veľmi rada a vždy
k nej pristupujem s maximálnou zodpovednosťou, ale v živote považujem
za svoj najväčší úspech šťastnú rodinu
a najmä svoju dcéru. Dnes už je dospelá, osamostatnená a žije v Bratislave, ale
som pyšná, že z nej vyrástla zrelá žena
s osobitým pohľadom na život a na svet.
Starostlivá matka sa však vo mne nezaprie a tak jej koľkokrát v nedeľu odnesiem obed Nitra-Bratislava len tak
na otočku.
V dnešnej uponáhľanej dobe plnej
kariérou posadnutých žien je čoraz vzácnejšie stretnúť dámu, ktorá
s takou radosťou rozpráva o nedeľných obedoch.
Od malička som bola vychovávaná
k tradičným hodnotám, ku ktorým kultúra stolovania neodmysliteľne patrí. Vopred boli určené jedlá sobotné a nedeľné. Sobotné boli väčšinou

bezmäsité, napr. francúzske zemiaky
alebo rizoto, v nedeľu sa varila polievka
a jedlo, ktoré bolo náročnejšie na prípravu. Boli a sú to najkrajšie chvíle, aké
môže rodina spolu tráviť. Mám veľmi
rada jedlo podávané v prírode, kde každý, i ten najjednoduchší pokrm, chutí božsky. Je mi smutno z toho, že sa
toto čaro vytráca z nášho života, dnešná
doba je chorá a rodičia koľkokrát ponúkajú deťom úplne pomýlené zážitky.

Máte rada Vianoce?
Veľmi. Keďže rada pečiem a varím, je to
moje obľúbené obdobie. Na Štedrý večer varím našu rodinnú špecialitu, tzv.
„nežnú“ rybaciu polievku, čo je vlastne
vývar z rybích hláv a zeleniny zjemnený smotanou. Počas sviatkov sa u nás už
tradične organizujú stretnutia s našimi
priateľmi výtvarníkmi, takže si tieto dni
skutočne užívam.
Ako oddychujete a z čoho čerpáte
energiu?
Máme chalupu vzdialenú 25 km
od Nitry. Tam si viem dokonale oddýchnuť. Veľmi ma baví práca na záhrade,
pestujem jednoduché vidiecke kvety,
milujem napríklad muškáty. Skvelým

relaxom je pre mňa i obyčajné kosenie trávnika alebo polievanie. V kútiku duše túžim po prízemnom domčeku na malom pozemku niekde na okraji
Nitry, snáď sa mi to niekedy splní.
Máte nejaké svoje umelecké hobby
mimo divadla?
Vo voľnom čase už dlhšiu dobu spolupracujem s nitrianskou televíziou
na výrobe kultúrneho magazínu Kultur
Klub. V týchto dňoch sa ale venujem
najmä písaniu svojej knihy Rozhovory
za oponou, ktorá bude zbierkou rozhovorov s mojimi staršími i mladšími hereckými kolegami.
Ste veľmi elegantná a upravená
žena, aký máte vzťah k móde a nakupovaniu?
Nakupovanie je moja úchylka, tak ako
asi väčšiny žien. Zaťažená som najmä
na krásne a netradičné doplnky ako kabelky alebo šály. Snažím sa vždy obliekať osobito, mám taký „svoj“ štýl.
Som nákupná maniačka, rada chodím
po obchodoch, či už sama alebo s priateľkami, aby som si urobila prehľad.
Nazývam to „premľasknúť“ obchody.
Čo ale nakupujem naozaj rada a bez výčitiek svedomia, sú potraviny. Potrpím
si na dobrôtky a delikatesy rôzneho
druhu, veľmi rada si vyberám kvalitné
ovocie a zeleninu a rada porovnávam
i ceny v rôznych obchodoch.

Čitateľom
sľubujeme,
že práve
v priestoroch
Galérie
MLYNY
sa budú
môcť
s pani
Evou
Pavlíkovou
osobne
stretnúť
na autogramiáde
jej prvej
knihy.
Tešíme sa
a držíme
palce!

Čo by ste popriali obchodnej
Galérii MLYNY do budúcnosti?
Aby ľudia trávili svoj čas i čas svojich
detí uvážene. Aby si po príjemnom nákupe a skvelej káve našli čas a zobrali
svoje deti do prírody i do divadla. DAB
a MLYNY sú dvoma významnými centrami mesta, určite by sme v budúcnosti mohli nadviazať pre verejnosť prospešnú kultúrnu spoluprácu.
Veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
S pani Evou Pavlíkovou sa zhovárala Andrea Marešová.
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LANCIA DELTA

A U T O - M O T O

Lancia je automobilka s bohatou históriou, založená už
v roku 1906. Prišla s mnohými
prevratnými riešeniami, ktoré ovplyvnili vývoj automobilu.
Z najdôležitejších snáď
treba spomenúť samonosnú karosériu a nezávislé zavesenie kolies prednej nápravy, a to pred viac ako 80 rokmi. A hoci sa už dlhšiu dobu
nezúčastňuje automobilových
súťaží,
je v rely stále najúspešnejším
výrobcom.
Značka Lancia je úzko spätá so svetom
módy a umenia. Tradične sa pre vozidlá
tejto značky, najmä elegantné kabriolety, rozhodovali umelci či herci. Jej modely často vídať pri prehliadkach svetových módnych návrhárov či na filmových festivaloch. Od najmenšieho
Ypsilonu, prezývaného už 25 rokov luxusný trpaslík, cez Musu – citylimuzínu
či luxusné MPV Phedra, po vlajkovú
loď automobilky, u nás žiaľ zriedkavú,
no nadčasovo nádhernú, Thesis.
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V poslednom čase je hviezdou najmä
nový prírastok potrfólia – Delta, ktorá síce nezdedila po predchádzajúcej
generácii gény multišampióna v rely,
ale získala štýl a dizajn áut tejto spoločnosti orientovaný na eleganciu, pohodlie a luxus s osobitým a nezameniteľným charakterom, pričom tieto atribúty sú spojené s najmodernejšou technikou, čím mám na mysli silné, výkonné motory, technicky vyspelé podvozky a prakticky všetky elektronické vymoženosti ponúkané v dnešnom automobilovom svete a k tomu niekoľko
absolútnych noviniek, ktoré inde vôbec nenájdete. Spomeniem len niektoré menej bežné aj medzi autami vyšších
tried. Parkovací asistent, ktorý za vás
nájde vhodné miesto a sám vozidlo zaparkuje, nastaviteľná tuhosť podvozka,
Absolut Handling System, ktorý veľmi
zjednodušene popíšem ako súbor funkcií doplňujúcich ESP a výrazne zvyšujúcich bezpečnosť jazdy, (pre technicky
zdatnejších či zvedavejších aspoň stručne: TTC – prenos hnacej sily na koleso s lepšími adhéznymi podmienkami, OFC – kontrola pretáčavého šmyku,
LFT pomoc pri zatáčaní, MFC skracuje brzdnú dráhu na minimum, Driving

advisor – varuje pri výjazde z jazdného
pruhu), Inovatívny a prehľadný Instant
Nav – navigačný systém, Blue and me
s hlasovým ovládaním, adaptívne xenónové svetlomety, zvukotesná strecha či
panoramatické strešné okno.
V otázkach bezpečnosti nenájdete žiadne kompromisy, konštrukcia karosérie bola navrhnutá na získanie šiestich
hviezdičiek v nárazových testoch, hoci
sa udeľuje najviac päť. Nie je to žart,
bezpečnostné testy majú mať v budúcnosti pre sprísnenie podmienok zmenené pravidlá. A ešte kým prejdem
k pár dojmom z jazdy, neodpustím si
poznámku o vplyve na životné prostredie. Motory novej Delty spĺňajú normy Euro 5 a patria do skupiny najekologickejších motorov koncernu Fiat s najnovšími technológiami znižujúcimi
spotrebu paliva a najnižšími emisiami
CO2, v čom je práve koncern Fiat svetovým lídrom. Všetky použité motory, či

Zistil som, že jazda v novej Delte je bez
ohľadu na zvolenú motorizáciu, veľmi príjemná a pohodlná. Je jedno,
či sa presúvate po zaplnených mestských uliciach, alebo cestujete na dlhú
vzdialenosť, pretože hneď po nasadnutí na Vás vplýva pohoda a pokoj, akoby sa Vás ten ruch a stres vonku netýkal. Odhlučnenie kabíny je skvelé, materiály na vysokej úrovni a sedadlá Vás
budú rozmaznávať. Auto Vám dovolí
bez problémov rýchlu zábavnú a bezpečnú jazdu zákrutami, no napriek sile,
ktorá je citeľná, a istote správania sa, je
stavaná viac na komfortné cestovanie
ako na rýdzo športovú jazdu. No a pod
kabátom s ladnými líniami a obrovskou
presklenou strechou (vo verzii Platino
štandardne) nájdete vskutku nadštandardnú variabilitu reprezentovanú napríklad posuvnými zadnými sedadlami
s polohovateľnými operadlami i dostatok priestoru pre Vás i batožinu.

Text: Peter Mareš
Foto: Lancia

LIFE STYLE na kolesách

už benzínové, alebo naftové, sú vybavené priamym vstrekovaním paliva poslednej generácie a prepĺňané jedným,
alebo dvoma turbodúchadlami. Z hľadiska výkonu, ekológie a spotreby patria na špicu vo svojej objemovej triede.
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POTEŠTE SEBA A SVOJICH BLÍZKYCH PRAKTICKÝMI
A ORIGINÁLNYMI DARČEKMI DORMEO

3 vrstvový vankúš Dormeo Memosan
Vytvorte si vankúš vyhovujúci presne vašim potrebám.
• Vyrobený z 3 prispôsobivých materiálov vysokej kvality
• Možnosť regulácie výšky a tvrdosti vankúša
• Anatomický tvar vankúša a viskoelastická pamäťová
pena poskytujú vynikajúcu podporu hlave,
krku a ramenám

Ponúka riešenie pre tých, ktorí
obľubujú tvrdšiu alebo mäkšiu
podporu hlavy alebo krku a zároveň
umožňuje zmenu výšky vankúša.

NOVINKA
NA
TRHU!

Uvoľňuje bolesť krku, ramien a chrbta

Cena:

Velúrový poťah je obohatený o aloe vera.
Kombinácia viskoelastickej pamäťovej peny
vo vrchnej a spodnej vrstve a pena vysokej hustoty
v strednej vrstve poskytuje podporu ušitú na mieru.

34,90 €

(1 051,40 Sk)

Dormeo MEMOSAN

Vankúš Dormeo Memosan je anatomicky tvarovaný –
udržiava hlavu a krk v optimálnej polohe. Viscoelastická
pamäťová pena slúži ako ideálna podpora krčných stavcov,
vďaka čomu si svaly krku počas spánku dokonale oddýchnu.
• uvoľňuje napätie v krčnej chrbtici
• ideálna podpora hlavy,
krku a chrbtice
• pamäťová pena sa vráti vždy
do pôvodného tvaru

Cena:

28,90 € (870,64 Sk)
Rozmery: 30 x 50 cm

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

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

Cena: 38,90

EUR (1171,90 Sk)

PRÍDITE SI PRE MNOŽSTVO ZLIAV A DARČEKOVÝCH BALÍČKOV
Viac informácií o Dormeo výrobkoch získate na tel. čísle:
Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

www.dormeo.sk
vytvárame šťastný domov

5% ZĽAVA* NA AKÝKOĽVEK JEDEN VÝROBOK
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*ZĽAVA NIE JE KOMBINOVATEĽNÁ S INÝMI AKCIAMI

0903 400 916


KUPÓN PLATÍ LEN
DO 24.12.2009

Z DRAV IE

Stačí pár dní nadčasov, „stresové obdobie“, v piatok na odreagovanie zábava do hlbokej noci, cez víkend výlet
s priateľmi alebo skôr dlho odkladaná
práca na doma a v pondelok zasa ráno
do práce. Na spánok veľa času nezostalo. Mladý organizmus to znáša celkom
dobre, ak je však tento spôsob života dlhodobý u „zrelších“ ľudí, dostavuje sa
stav chronického nevyspatia. Horšie sa
sústredíme, v práci to nejako už nejde
„ľavou zadnou“ - stres sa začína hromadiť. A stres stojí v pozadí vzniku väčšiny
chorôb – zhoršuje totiž odpoveď nášho
imunitného systému na útoky zvonku – vírusy, baktérie... Alebo zvnútra,
čo môže narušiť správnu funkciu rôznych orgánových systémov. Dôsledkom
môžu byť chronické hnačky, kardiovaskulárne ochorenia, ale aj onkologické
ochorenia.
Opísaná modelová situácia však vzniká
nielen nedostatkom spánku, ale aj jeho
nekvalitou. Koľkokrát sa človeku stane, že si riadne pospí, no napriek tomu
je po zobudení dolámaný a nevrlý. Ak
sa to stáva častejšie, je veľmi vhodné
zamyslieť sa nad tým, čo je príčinou
a na čom vlastne spíme. Pre náš dobrý, kvalitný a zdravý spánok je naozaj
dôležité, aby matrac alebo rošt nebol

napríklad preležaný. Aj nová posteľ či
matrac nám nemusia vyhovovať, napríklad tvrdosťou...
Rád by som sa aspoň stručne vyjadril aj z hľadiska mojej profesie pôrodníka. Spánok je stav regenerácie fyzických i psychických síl, prebieha v trojfázových cykloch niekoľkokrát za noc.
Po rôzne dlhom zaspávaní (cca 5-20 minút) prichádza fáza ľahkého spánku,
následne hlbokého spánku a napokon
paradoxného REM spánku, tzv. snenia
– nazvaná podľa rýchleho pohybu očí
(rapid eye movement). Je veľmi dôležité, aby spánok prebiehal podľa opísanej
schémy, aby sa zabezpečil oddych fyzický i psychický a aby nebol proces rušený. Spánok je nevyhnutný, pre bežného človeka je kritických už cca 24 hodín nepretržitého bdenia. Spánok je nenahraditeľný aj pre vývoj organizmu.
Napríklad vyvíjajúci sa plod máva spánkové epizódy dlhé len asi 20 minút, ale
aj čas aktívnej bdelosti je krátky, preto plod spí aj 2 – 3-krát za hodinu. Jeho
spánok je teda nezávislý na spánku matky. Ale nedostatok a nekvalita spánku
tehotnej mamičky, samozrejme, vplýva na vývoj plodu. Spomínam to preto,
lebo nespavosť je v tehotenstve pomerne častá. Je to spôsobené sprvu hormonálnymi zmenami a prirodzeným častým močením a v poslednom trimestri samozrejme veľkosťou maternice.
Toto sú okolnosti, ktoré ťažko môžeme
ovplyvniť, ale cieľom môjho príspevku je primäť Vás k zamysleniu. Je totiž
mnoho vecí v živote, ktoré sa ovplyvniť či odstrániť dajú. Začnite, prosím,
eliminovaním stresu, vymeňte matrac,
doprajte si dostatok času na oddych...
Robíte to pre seba.
S pozdravom „dobrú noc“,
MUDr. Peter Mareš.

Aj nová
posteľ, alebo
matrac
nemusia
byť pre nás
vyhovujúce

SPÁNOK A ZDRAVIE

Je nepopierateľné, že odpočinutý človek je výkonnejší ako
unavený a nevyspatý. Dokáže
sa lepšie a dlhšie sústrediť
na prácu, dokáže podávať lepšie športové výkony, dokáže
lepšie odolávať stresu v práci
či za volantom. A samozrejme,
sám sa oveľa lepšie cíti. To sú
veci, ktoré každý z nás dobre
pozná z každodenného života.
Kvalita odpočinku sa z dlhodobejšieho hľadiska odráža aj
v kvalite nášho zdravia a to si
už tak jednoducho predstaviť
nevieme, alebo nepripúšťame.
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HĆadáte pre Vašich najbližších zmysluplný
vianoðný darðek? Venujte im bezstarostný pohĆad
na svet bez okuliarov a kontaktných šošoviek
od 1. oðného centra Alegreta v Nitre.
Nosí niekto z Vašich blízkych okuliare alebo kontaktné šošovky,
ktoré ho obmedzujú pri práci, športe a zábave?
Trpia krátkozrakosĘou, ýalekozrakosĘou alebo astigmatizmom?

VYUŽITE JEDINEïNÉ VIANOïNÉ ZąAVY NA
RÝCHLE A BEZBOLESTNÉ REFRAKïNÉ ZÁKROKY
NAJMODERNEJŠÍM EXCIMEROVÝM LASEROM !*
*akcia platí od 1.12. 2009

PRK na jedno oko: zĆava 20 €
PRK na obe oði: zĆava 60 €
LASEK na jedno oko: zĆava 40 € LASEK na obe oði: zĆava 100 €

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

Starostlivosť o zuby

Dokážu funkciu kefky a pasty nahradiť čistiace žuvačky?

Pravda alebo mýtus?
Kedy je lepšie čistiť si zuby? Pred raňajkami alebo
až po nich?
Samozrejme až po raňajkách. Akonáhle sa najete,
dodáte baktériám v ústach živiny, vďaka ktorým sa
začnú okamžite množiť. Pokiaľ si čistíte zuby pred
raňajkami z dôvodu dobrého pocitu v ústach, mali
by ste si to zopakovať aj po nich.
Je pravda, že po pití džúsu by sa malo s čistením
počkať?
Áno, je. Kyselina totiž naleptáva a zmäkčuje zubnú
sklovinu. Takto celkom reálne hrozí, že z nej kefkou a pastou mikrovrstvu odčistíte. Po konzumácii
kyslého (voda s citrónom, džús, ananás, šalát s octovou zálievkou) aspoň pol hodiny počkajte, alebo
kyslosť neutralizujte mliekom či syrom.

V žiadnom prípade! Žuvačky síce zvyšujú produkciu slín, ktoré vyrovnávajú pH a demineralizujú sklovinu, neodstránia však povlak zo všetkých
plôch zubov.
Čo je horšie – nevyčistiť si zuby večer alebo ráno?
Záleží na tom, čo ste jedli. Ak ste zakončili večeru
tortou a sladkým likérom, tak vám narastie omnoho viac zubného povlaku, ako keď raňajkujete paradajku a uhorku. Pravidlo znie: Po sladkom hneď,
kedykoľvek a kdekoľvek!
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POVEDZ MI, AKO STOLUJEŠ…

S T O LO VA N I E
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ústa štrúdľou. Nech je to akokoľvek, netreba tieto príležitosti prepásť, naopak,
treba si ich vedieť užiť.

Často sa v dnešnom uponáhľanom svete píše o význame spoločného a kultivovaného stolovania, či už v kruhu
rodinnom, alebo priateľskom.
Životné tempo, pracovná zaneprázdnenosť, nechuť každý večer pripravovať teplé jedlo a častokrát aj odmietanie
rodinných príslušníkov sedieť
za stolom a prijímať potravu
inde ako za počítačom či pred
televízorom, to všetko dáva
týmto ideám na frak.
Zrekapitulujme si v skratke, o čo
všetko prichádzame:
1. Spoločné stolovanie utužuje rodinné väzby, o tom zďaleka niet pochýb.
V čase, keď rodičia vidia svoje deti len
nepatrnú časť z celého dňa a ich vplyv
na ne sa dramaticky scvrkáva len na pár
takýchto okamihov, je zrejmé, že je to
jedna z mála možností, ako sa o svojich deťoch aspoň niečo dozvedieť. Sú
to jedny z mála chvíľ, keď je celá rodina a jej rôznorodé názory konfrontované v jednom čase a na jednom mieste. V týchto vzácnych momentoch i samotné jedlo zohráva dôležitú funkciu.
Vynikajúce menu situáciu odľahčí, trápnosť chvíle dokáže zmierniť ešte trápnejší výrobok začínajúcej kuchárky
a niekedy je dobré zapchať starej mame

2. Kultivované stolovanie dáva deťom
do budúcnosti pocit, že tieto chvíle
majú byť i sviatkom estetiky. Chápem,
že nie každý deň sa vyťahuje slávnostný porcelán a babkin strieborný príbor, rozumiem i tomu, že sa nedá každý deň prať biely damaškový obrus,
hoci je Persil taký mocný nástroj, ako
nás o tom denne presviedčajú. Nie je
otázkou mimoriadnych finančných
prostriedkov stolovať, minimálne večerať, každý deň ako človek. Vedomie,
že jedlo sa podáva na slušnom servise, s vylešteným príborom a pohármi a vhodnou servítkou, hoci i papierovou, by sa malo pre naše deti stať samozrejmou súčasťou pohľadu na svet.
Bude v nich spoluformovať vzťah k jedlu, bývaniu i prostrediu, v ktorom raz
budú žiť.
3. Deti si počas svojho vývoja okrem sociálnych väzieb a estetických postrehov
a návykov vytvárajú aj postoj k výžive
ako takej. Práve rodina zadefinuje ich
prvý pohľad na to, čo je a čo nie je zdravé, či už to rodina z pohľadu odborníka vníma správne, alebo nie. Darmo je,
ak je raz dieťa odchované na vysoko kalorickej, k obezite smerujúcej, „domácej“ slovenskej strave, je veľmi pravdepodobné, že tento model bude prenášať i na svojich potomkov. Tu viac ako
inde platí, že prevencia je účinnejšia
než liečba.
Dbajme teda, aby sme našim deťom poskytli dostatok teplých a zdravých obedov i večerí, a to v prostredí kultúrnom a kultivovanom. Neplatí pravidlo: „Koľko večerí zješ, toľkokrát si človekom!“
Platí: „Povedz mi, ako so svojimi deťmi
večeriaš, a ja Ti poviem, kto si!“

Vyobrazené produkty,
ako i množstvo iných
luxusných predmetov,
vhodných ako darčeky
pre vašich najbližších,
nájdete v predajni BOLOS
na prízemí obchodnej
Galérie MLYNY v Nitre.

Ponúkame šperky zo striebra a z ušlachtilej ocele.

Hodinky a šperky značiek:
Morellato
Miss Sixty
Just Cavalli
Calvin Klein

Hodinky značiek:
Haurex
Bulova
Mango
Roberto Cavalli

Šperky značiek:
Cristaluna
Guess
Giorgio Martello
Sector

V ponuke máme aj široký výber piercingov.

Predajňu AD MARK nájdete na prízemí obchodnej galérie MLYNY v Nitre.

D RA HÉ

K AM E N E

V staroveku vládlo presvedčenie, že prekonáva ťažkosti,
chráni pred jedmi a prekonáva
otravy. Činí majiteľa bohatým.
V stredoveku bol diamant kameňom proti všetkým chorobám a zraneniam. I dnes je pri
obdarovávaní symbolom nielen luxusu, ale i výnimočného
štatútu obdarúvanej osoby.

Najväčší doposiaľ známy diamant
bol povestný Cullinan, ktorý v surovom stave vážil 621 gramov. Bol
nájdený v r.1905 v bani Premier
Mine v Transwaale. Vybrúsený bol
v Amsterdame do 105 briliantov.
Najväčší z nich je zasadený v žezle anglického kráľa, druhý najväčší v jeho korune a ďalšie dva v korune anglickej
kráľovnej. Všetky tieto najväčšie diamanty sú súčasťou korunného pokladu
uloženého v Londýnskom Toweri.
Druhý najväčší diamant – Excelsior, pochádzajúci tiež z Juhoafrickej republiky, vážil 205,45 gramov. Bol nájdený
v r.1893 a potom rozrezaný na 11 menších briliantov, ktoré vynikajú modrastým odtienom. Z indickej Golkondy je
známy Orlov, nájdený okolo r.1680. Bol
venovaný kniežaťom Orlovom ruskej
cárovne Kataríne II a dnes zdobí vrchol
ruského cárskeho žezla. Z toho istého
náleziska zrejme pochádza i Koh-i-noor
(Hora svetla), najznámejší indický diamant. Bol majetkom indických rádžov, avšak po potlačení známej vzbury sipahíjov v r. 1859 bol skonfiškovaný

vládcovi v Lahore a odovzdaný kráľovnej Viktórii.
História nálezov mnohých diamantov
je veľmi zaujímavá, slávna a ich osudy sú mnohokrát pestré a dramatické.
Niektoré sú však i tragické a v týchto
prípadoch ťažko hovoriť o tom, že priniesli človeku šťastie. Tak napr. modrý
diamant Hope, ktorý patrí medzi tri najslávnejšie farebné diamanty, prinášal
svojim majiteľom vždy nešťastie a smrť.
Postupne to boli indickí domorodí panovníci, francúzskí králi, ktorým bol
ukradnutý, anglický obchodník Eliason
a nakoniec britský bankár T. P. Hope.
Podľa jednej domnienky bol dokonca
i príčinou skazy Titaniku, takže teraz
leží na dne Atlantického oceánu. Podľa
ďalšej verzie bol prebrúsený a je úzkostlivo strážený v zbierkach washingtonského Smithsonian Institution. Vo
všetkých týchto prípadoch však jeho
nadobudnutie nebolo práve počestné,
čo len podčiarkuje fakt, že kradnúť sa
nepatrí.
Obdarovať dnes niekoho diamantom
znamená zdôrazniť výnimočnosť chvíle,
ako aj obdarovanej osoby. Zároveň je investícia do diamantov jednou z najstabilnejších finančných investícií vôbec.
Zasadenie do krásneho šperku, či už
historického, alebo najsúčasnejšej modernej podoby, len znásobí jeho mimoriadne postavenie a krásu.

Diamant

Diamant je jedným z najvzácnejších
drahých kameňov, ktorý svojimi nevšednými fyzikálnymi vlastnosťami zaujíma mimoriadne postavenie medzi
nerastmi. Vďaka svojmu nádhernému
lesku a hre svetiel, ktoré získava tzv. briliantovým výbrusom, sa hrdí titulom
„kráľ“.
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Váhy Škorpión Strelec

H O R O S KO P
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Baran (20. 3. – 19.4.)
I keď navonok pôsobíte ako idealista,
máte šiesty zmysel, ktorý Vás vždy dovedie k možnosti zaobstarať si peniaze.
Nie ste lenivá a peniaze zarábate s nadšením. Na druhej strane ich s rovnakým
nadšením utrácate. Väčšinou nemyslíte na zajtrajšok, pretože vo svojom idealizme veríte, že peniaze vždy budú.
Plánované hospodárenie, šetrenie a rôzne typy dômyselných šetriacich techník sú pre Vás niečím absolútne nezaujímavým. Práve preto sa cítite najlepšie
v predvianočnom čase, tak si ho užite!
Býk (19. 4. – 20. 5.)
Trpíte strachom z chudoby a materiálneho nedostatku a to podvedome motivuje Vaše správanie sa. Obvykle považujete za hodnotné to, čo si cení spoločnosť. Žijete v neustálom strachu, že
prídete o to, čo ste si ťažko vybudovali. Peniaze zásadne neutrácate bezhlavo, každý nákup si vopred premyslíte,
nevadí Vám však utrácať za dobré jedlo
a pitie. Z blížiacich sa Vianoc sa Vám
asi točí hlava, ak sa však starostlivo pripravíte, môže byť i pre Vás nákup vianočných darčekov pre najbližších radosťou!
Blíženci (20. 5. – 20. 6.)
Máte kladný vzťah k majetku, nedokážete ho ale cielene budovať ako niektoré iné znamenia. Nezahreje Vás ani
tak tučné konto v banke, ale pohľad
na krásnu kabelku alebo zaujímavé oblečenie. Pokiaľ vlastníte niečo, čo sa
Vám prestane páčiť alebo čomu prestanete prisudzovať akúkoľvek hodnotu,
bez sentimentu sa toho zbavíte. (A aj
na to sú tu Vianoce!). Viete prechádzať

životom s pocitom „neuveriteľnej ľahkosti bytia“.Túžite po nových poznaniach a stravou Vašej duše je rôznorodosť.
Rak (20. 6. – 22. 7.)
Váš intelekt je bez výhrad podriadený
citom. Máte subjektívne názory a fakty sú pre Vás menej dôležité než pocity
a city. Obrazné myslenie s bohatou fantáziou, predstavivosť, ktorá často prikrášľuje skutočnosť. Práve pre nesmiernu schopnosť vycítiť priania a myšlienky ostatných a reagovať na ne sú
Vianoce Vaším časom. Pretože je Vám
blízke rozmaznávať iných, je toto obdobie príležitosťou, obdarovať všetkých,
na ktorých Vám záleží!
Lev (22. 7. – 22. 8.)
Na Leva platí dokonale príslovie: Môj
dom – môj hrad. Pokiaľ by ste nemuseli hľadieť na výdavky, Váš domov by
bol samé zlato, lesk a luxus. Všade plno
svetla – slnečného alebo umelého.
Toto všetko môže naplno zaznieť práve
v čase Vianoc. Žiarivé farby kombinované so zlatou a dramatické detaily sú
i v bežné dni pre domov Leva typické.
Peniaze a majetok sú pre Vás otázkou

Panna (22. 8. – 22. 9.)
Vkus Panny je skromný a neokázalý.
Vášmu domovu vládne poriadok, čistota a účelnosť. Všetko je podriadené
praktickosti – všade svietia úsporné žiarovky a napĺňajú priestor nemocničnou
atmosférou. Nič sa u Vás doma nepovaľuje len tak bez ladu a skladu. Váš domov obvykle nezdobia žiadne volániky,
záclonky a kudrlinky. Skúste aspoň cez
Vianoce popustiť uzdu fantázii a vyzdobiť svoje obydlie tak, ako sa patrí!
Váhy (22. 9. – 22. 10.)
Vďaka Venuši, ktorá Vám vládne, máte
vybrané správanie, ste zdvorilá a spoločenská konverzácia Vás nezaskočí. Ste
obdarená talentom navodiť zmierenie
a atmosféru prímeria tam, kde panuje
spor. Vašou hlavnou úlohou je naučiť sa
brať na vedomie obe strany váh bez rozdielu a snažiť sa medzi nimi udržať rovnováhu tým, že budete nestranná. Ste
najideálnejším spoločníkom k rozhádanému vianočnému stolu.
Škorpión (22. 10. – 21. 11.)
Ste obdarená prenikavou vnímavosťou.
Planéty stojacie v znamení Škorpióna
toto detektívne nadanie a bravúrne
zvládnutie umenia stratégie bohato využívajú. Každú situáciu podrobíte pozornému skúmaniu a snažíte sa odhaliť, o čo v nej v skutočnosti ide. Hľadáte
i nepatrné záchytné body, ktoré by
mohli byť kľúčom k pochopeniu, a pretože máte veľmi citlivý prah vnímania, nerobí Vám to žiadne problémy.
Stravou Vašej duše sú dramatické a intenzívne city.
Strelec (21. 11. – 21. 12.)
K otázke financií pristupujete rovnako
idealisticky ako k ostatným oblastiam

života. Motto: „Peniaze budú, my nebudeme!“ vymyslel určite Strelec. Strach
z núdze, ktorý by Vás donútil šetriť a vymýšľať investičné stratégie, aby ste sa
na staré kolená zabezpečili, sú Vám nekonečne vzdialené. Ťažko u Vás nájdeme vkladné knižky alebo peniaze pod
matracom. Ale netrápte sa tým! Ste miláčikom bohov a často Vás pred krachom zachráni finančný „zázrak“.
Kozorožec (21. 12 – 20. 1.)
I keď sa to nezdá, často trpíte pocitom
menejcennosti, ktorý si kompenzujete kumuláciou majetku a financií a budovaním spoločenského postavenia, ku
ktorému bohatstvo patrí. Toto bohatstvo si však musíte zaobstarať vlastným
úsilím. Dokonca i keď peniaze získate
uzavretím manželstva, najväčšie potešenie Vám prináša vlastný príjem. Nerada
utrácate, ale rada investujete. Ak však
máte niekoho odmeniť alebo obdarovať, vždy rada zaplatíte.
Vodnár (20. 1. – 19. 2.)
Ste obdarená neuveriteľnou prispôsobivosťou voči dramatickým okolnostiam. Ste schopná reagovať veľmi rýchlo a zo všetkých znamení ste najpripravenejšia chopiť sa príležitosti a realizovať všetky zmeny, ktoré sa krízou hlásia o slovo. Vaše riešenie bude v takej
situácii pravdepodobne absolútne netradičné. Celkovo ste schopná zachovať si i v čase Vianoc chladnú hlavu
a bez ujmy na zdraví prežiť tento čas so
všetkým, čo k nemu patrí.
Ryby (19. 2. – 20 .3.)
Práve medzi Rybami sa nachádza najviac charitatívne založených jedincov,
na ktorých sa dokáže prilepiť množstvo charitu zneužívajúcich príživníkov.
Vaša finančná situácia býva nestála, premenlivá a nejasná a Vaša účtovníčka šedivá. Napriek tomu viete dobre počítať
a zvažovať smer svojich investícií. Rada
utrácate a vždy nájdete niečo, čo poteší
Vás alebo Vašich blízkych.

KozorožecVodnár Ryby

osobnej prestíže, zároveň však peniaze potrebujete na to, aby ste mohli robiť radosť sebe i iným. Viete byť veľmi
štedrá a Vaše dary vždy patria k najhodnotnejším.
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SUBWAY
Na Slovensko zavítal skvelý reprezentant siete reštaurácií rýchleho občerstvenia SUBWAY, ponúkajúci najmä vynikajúce
sendviče a čerstvé šaláty, ktorých príprava
prebieha bez použitia tukov a iných škodlivých prísad.

PAPA CHICKENS‘

DON PAPAS’ KOLIBKA

V prevádzke rýchleho občerstvenia PAPA
CHICKENS‘ Vám ponúknu špeciality z kuracieho mäsa, či už vyprážané, grilované, dusené alebo na šťave. Okrem toho
tu vždy nájdete čerstvé šaláty a chutné
prílohy.

Cieľom fastfoodu DON PAPAS’ KOLIBKA
je ponúknuť svojim zákazníkom vynikajúce domáce jedlá, špeciality na grile, ako aj
chutnú kúskovú pizzu.

ÁZIJSKÁ
KUCHYŇA
Ďalekými krajinami voňajúca a exotické zážitky
ponúkajúca je ÁZIJSKÁ
KUCHYŇA. Okrem širokého sortimentu tradičných i menej tradičných
ázijských jedál tu nájdete i kvalitné suši.
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6. 12. 2009 (nedeľa) 14:00 – 17:00 h
MLYNY, MIKULÁŠ a ČERT
7. – 23. 12. 2009
Mikulášske prekvapenia
VIANOČNÉ MESTEČKO
Detská módna prehliadka
:00 h Tradičné ozdoby a vôňa
18
–
0
:0
16
k)
to
ia
(p
09
Vianoc…
11. 12. 20
TU
NÔ
VÚ
VIANOCE NA ĽUDO

12. 12. 2009 (sobota) 16
:00 – 18.00 h
Detská módna prehliadk
a
Spotrebiteľská súťaž Pr
emena ženy
Spotrebiteľská súťaž De
tská párty
13. 12. 2009 (nedeľa) 16:00 – 19:00 h
DIVADELNÉ PREDSTAVENIA – MATERINKY
:00 do 18:00 h
5
1
d
o
e
n
n
e
d
eti
2. 2009
lne pre d
ie
14. 12. – 18. 1
d
é
n
r
RIVÉ DIELNE Tvorivé výtva
VIANOČNÉ TVO

19. 12. 2009 (sobota) od 16:00 h
VIANOČNÉ KOLEDY
dy
Vianočné kole
16:00 h
20. 12. 2009 (nedeľa) od
v novom šate
VOKÁLNE MLYNY
, LA GIOIA
vystúpenie vokálnych

Otvaracie hodiny:

Kontakt:

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

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

skupín FREE VOICES

