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Otvarácie 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

5. 12. 2010 o 15.00 h Mikulášska nádielka „Nebo verzus peklo“

6. 12. – 23. 12. 2010 

Vianočné mestečko alebo Symfónia Vianoc v MLYNOCH

5. 11. – 6. 11. 2010 od 10.00 do 19.00 h
Dni krásy s FAnn parfumériami 

7. 11. – 25. 11. 2010 Nitra pred 5 rokmi a teraz...

Výstava kresieb, malieb a fotografi í z dielne mladých nitrianskych 

talentov pod záštitou primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča.

Zabavte sa s nami pri mikulášskom programe, vychutnajte si 

mikulášsku detskú módnu prehliadku, divadelnú hru Ako myšky 

Vianoce zachránili, a kto vydrží až do konca, uvidí aj Mikuláša...

Nechajte sa od rána do večera skrášľovať a hýčkať značkami Max Factor, Gosh, Mavala, Collistar, Versace a Jaguar!

Každý z vás môže byť hviezdou! Netradičná prezentácia jedného 

z najväčších výrobcov a predajcov kopírovacej techniky.

26. 11. – 28. 11. 2010 od 13.00 do 19.00 h 
FaxCopy Days – Staň sa hviezdou MLYNOV 2.

12. 12. 2010 o 16.00 h MLYNY znejú folklórom

17. 12. 2010 o 16.00 h SZUŠ ARS Pegas

18. 12. 2010 o 16.00 h MLYNY a spevácke súbory

19. 12. 2010 o 16.00 h MLYNY bavia deti

10. 12. 2010 o 16.00 h Vokálne MLYNY

11. 12. 2010 o 16.00 h One To Three Quartet

Pre gurmánov, estétov, milovníkov Vianoc a tradícií, pre tých, 

ktorí chcú navždy zostať deťmi a nevyrásť...
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Prekvapenie 
od FIATU

ČARO ADVENTU
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Vychádza dvojmesačne 

Nepredajné

Čas pokoja, lásky,  šťastia, spokojného oddychu  
v kruhu najbližších, čas milých potešení, úsmevných 
rodinných situácií, tichého rozjímania..To všetko (tak 
si to asi predstavujeme) a v pestrej škále odtieňov 
(tak sa nám to stáva) nás čaká v našich zemepisných 
šírkach koncom každého roka, v čase vianočnom. 

Začiatkom novembra ma vždy znovu prekvapí , že sú 
tu opäť posledné dva mesiace roka (precitám v tónoch 
prvých vianočných piesní, a rozsvecujúcich sa miest  
a výkladov, ktoré zrazu počuť a vidieť navôkol). Dni sú 
už chladné a oveľa kratšie a neviem si zrazu spomenúť 
kedy sa to stalo. Kedy sa v prúde rýchlo plynúceho 
času stratil ťažký vzduch dlhých letných večerov, kedy 
sme vymenili chuť na niečo chladené za príjemné 
teplé čaje, kedy sa prechádzky melancholickou jese-
ňou zmenili na dlhé zimné večery s knihou, filmom, 
rozhovory s priateľmi o politike, živote, umení alebo 
len tak o tom, čím práve žijeme alebo (a to asi najskôr) 
na dlhé posedenia so svojimi notebookmi a pc-čkami. 

A cez deň chceme často stihnúť ešte veľmi veľa, 
kým prídu Vianoce, kým všetko utíchne, kým bude 
vzduch oveľa ľahší. V tom všetkom sú na našich 
pleciach vianočné nákupy. Či už patríte k tým, ktorí 
veľa rozmýšľajú, čím potešiť tých, ktorých máme radi 
a celé hodiny trávite vyberaním najkrajších darov 
alebo k tým, ktorí nakupujú  darčeky systematicky 
už od konca leta, či k tým, ktorí sa z rozmanitých 

dôvodov do víru vianočného nakupovania  vrhnú až 
posledný týždeň pred Vianocami môžete sa spoľah-
núť, že v Galérii MLYNY určite nájdete veľké dary ale 
aj najmilšie drobnosti pre vašich milovaných, že vaše 
predstavy sa u nás podarí naplniť.

No a keď vás nakupovanie skutočne unaví, milí páni, 
verte, že sa to stáva aj dámam, i keď, ak ide o nákupy, tu 
sme zvyknuté zabojovať, pre všetkých  gastroprevádzky 
Galérie MLYNY pripravili predvianočné pochúťky  
a horúce nápoje tých najlepší vôní a chutí. V takomto 
tichom lahodení našim chuťovým bunkám si určite 
spomeniete, že ten svetrík, kniha, náramok, fotoaparát, 
či parfém by sa iste hodil aj vám. A tak  pokojne, bez 
výčitiek, obdarujte aj seba. Veď budú Vianoce...

A možno len pôjdete okolo a budete mať chuť  
v týchto dňoch posledného stíhania všetkého, čo  
sa stihnúť ešte dá,  pocítiť sami alebo s priateľmi  
príjemnú atmosféru vianočného mestečka s krás- 
nymi maličkosťami remeselníkov, alebo rozjímať  
v tónoch vianočnej symfónie, ktorú rozohráme  
vo vstupnej hale na vianočnom pódiu.

Prajeme vám najmä pokojné dni predvianočné,  
príjemné chvíle v Galérii MLYNY, a aby tie vaše 
Vianoce rozžiarili vaše duše a srdcia vašich blízkych.

Ing. Slavomíra Tóthová, 
riaditeľka MLYNY, a. s.
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26. 11. – 28. 11. 2010 od 13.00 – 19.00 hFaxCo Days
Staň sa hviezdou MlyNOV 2.
Prekvapivo netradičná prezentácia jedného z najväčších výrobcov 
a predajcov kopírovacej techniky. Každý z vás môže byť hviezdou, 
len to treba skúsiť. Využite možnosť dať si spraviť skutočne 
profesionálne foto a v plnej kráse zažiarte!

5. 12. 2010 o 15.00 h

Mikulášska nádielka „Neb verzus  kl“
Dlhoočakávaný deň v roku, kedy si ani tie najpo-
slušnejšie deti nie sú isté, ako to s nimi dopadne... 
Zabavte sa s nami pri mikulášskom programe, 
vychutnajte si mikulášsku detskú módnu prehliadku, 
divadelnú hru Ako myšky Vianoce zachránili a kto 
vydrží až do konca, uvidí aj Mikuláša... 

7. 11. – 25. 11. 2010
Nitra pred 5 rokmi a teraz... 
výstava fotografi í
Výstava fotografi í, malieb a kresieb z dielne mladých 
nitrianskych talentov pod záštitou primátora mesta 
Nitry Jozefa Dvonča. Partnermi podujatia sú Mesto 
Nitra, Katedra záhradnej a krajinnej architektúry 
FZKI SPU v Nitre, SPV Nitra a Krajské osvetové 
stredisko v Nitre.

5. 11. – 6. 11. 2010
od 10.00 – 19.00 hDni krásy s FAnn parfumériami
Nechajte sa od rána do večera skrášľovať a hýčkať značkami 
Max Factor, Gosh, Mavala, collistar, Versace a Jaguar! 
Ak sa vás teda zima opýta, čo ste robili na jeseň, že tak dobre vyzeráte, 
povedzte, že ste navštívili Dni krásy v MlyNOcH...



10. 12. 2010 od 16.00 h

Vokálne MlyNy
Každý piatok ruka hore...alebo decentná verzia 
vianočného piatkového večera s populárnou 
vokálnou skupinou, ktorá bude prekvapením...

11. 12. 2010 o 16.00 h

One To Three Quartet
Hudobné vystúpenie mladých nádejných 
hudobníkov, o ktorých budeme ešte veľa počuť...

17. 12. 2010 od 16.00 h

SZUŠ ARS Pegas
Špeciálny vianočný program a tvorivé dielne nielen 
pre deti a mládež, ale i pre zručných a hravých 
rodičov.

18. 12. 2010 od 16.00 h

MlyNy a spevácke súbory
K vianočnej atmosfére neodmysliteľne patrí vážna 
hudba. Na zastavenie, zamyslenie, oddýchnutie 
i uvoľnenie bude spievať caecillia chorus Šaľa 
a Detský spevácky zbor Dúha.

6. 12 – 23. 12. 2010

Vianočné mestečko alebo Smfnia Vianoc v MlyNOcH
Pre gurmánov, estétov, milovníkov Vianoc a tradícií, 
pre tých, ktorí chcú navždy zostať deťmi a nevyrásť...
...za zvuku vianočných kolied vás čakajú vianoné výrobky, dobroty a medovina, 
sviečky, výšivky aj zvončeky, čiapky, šále, rukavice a keď už úplne zlyhá fantázia, aj teplé ponožky...

12. 12. 2010 od 16.00 h

MlyNy znejú folklórom
Aby v MlyNOcH ani v nedeľu nebolo ticho, vianoč-
nú atmosféru tentokrát dotvoria vystúpenia skvelých 
folklórnych súborov. 

19. 12. 2010 od 16.00 h

MlyNy bavia deti
Už tradičné a obľúbené nedeľné popoludnie 
plné radosti a zábavy pre deti hravé i plaché, 
dobré i tie najlepšie... 
Teraz vo vianočnom šate a sviatočnej nálade.

Zmena programu vyhradená!
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Vážené dámy a páni, milí náv-
števníci Nitry 

Hovorí sa, že Nitra bola, podobne ako 
Rím, založená na siedmich pahorkoch: 
na Zobore, Nitrianskom hradnom kop-
ci, Kalvárii, Čermáni, Borine, na Vŕšku 
a Martinskom vrchu. V Nitre sa nachá-
dza množstvo sakrálnych pamiatok, 
oplatí sa prezrieť si Nitriansky hrad, 
Pribinovo námestie, Kalváriu, Divadlo 
Andreja Bagara, Ponitrianske múze-
um a Slovenské poľnohospodárske mú-
zeum. 

V súčasnosti je tu však aj Nitra nová, 
moderná, s priemyselnými zónami. 
Podporujeme rozvoj priemyslu bytovou 
výstavbou a dobudovaním infraštruk- 
túry. Vedeniu mesta v spolupráci 
s mestským zastupiteľstvom sa aj 
napriek hospodárskej kríze podarilo 
zrealizovať všetky plány, ktoré budú 
zavŕšené dokončením prestavby 
bývalej detskej nemocnice na Zobore 
na domov dôchodcov, výstavbou 
Chrenovského mosta cez rieku Nitra 
a opravami ciest a chodníkov. 

V posledných rokoch prešiel tre-
ťou etapou revitalizácie Mestský park 
na Sihoti, ktorý sa stal obľúbeným mies-
tom oddychu pre všetky vekové kate-
górie občanov. Nitra má jeden z naj-
modernejších športových stánkov 
na Slovensku, ktorým je Mestská špor-
tová hala na Klokočine. Každá mestská 
časť má športové multifunkčné ihrisko. 

Mesto Nitra je solidárne aj s občanmi, 
ktorí v dôsledku krízy prišli o prácu, 
keď im aktívne a systematicky pomáha 
v Klientskom centre služieb, kde je zria-
dené Poradenské centrum. Je spracova-
ná koncepcia podpory mladých rodín, 
dôchodcov a sociálne ohrozených sku-
pín obyvateľstva. 

Život v meste to nie sú len investí-
cie. V Nitre je vytvorený  priestor 

na kultúrne, spoločenské a športo-
vé vyžitie občanov. Mesto Nitra orga-
nizuje Nitrianske fašiangy, Nitriansku 
hudobnú jar, Medzinárodný deň detí 
v Mestskom parku na Sihoti, Musicu 
sacru, Slávnosti Nitranov, Nitriansky 
jarmok, Nitrianske kultúrne leto, 
Podzoborské vinobranie, Nitriansku 
hudobná jeseň, Dni českej kultú-
ry a Mikuláša či Vianočné mestečko 
na Svätoplukovom námestí. 

V ďalších rokoch máme pripravený 
program zhrnutý do štyroch tematic-
kých oblastí, ktorými sú: Kvalita  
života, Otvorená samospráva, Investí-
cie, doprava, projekty Európskej únie 
a poslednou oblasťou je Nitra svetu 
– rozvoj cestovného ruchu a zahranič-
ných vzťahov. 

Vitajte v Nitre, verím tomu, že sa Vám 
bude v našom meste páčiť a prežijete tu 
nezabudnuteľné zážitky. Mojou snahou 
je, aby bola Nitra mestom, kde sa oplatí 
žiť. Obchodnému centru MLYNY želám 
veľa úspechov, pohody a minimálne toľ-
ko spokojných nakupujúcich ako počas 
prvého roku prevádzky. 

Jozef Dvonč
primátor mesta Nitry

Vitajte 
v Nitre,  

verím tomu, 
že sa Vám 

bude  
v našom 

meste páčiť 
a prežijete tu 
nezabudnu-

teľné zážitky. 
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Vianoce v Nitre 

Milí Nitrania a návštevníci mesta,
prijmite pozvanie do Nitrianskeho vianočného 
mestečka, ktoré bude od 4. do 23. decembra sprí-
jemňovať predvianočné obdobie všetkým, ktorí sa 
v ňom na chvíľu zastavia a spolu s blízkymi a pria-
teľmi si vychutnajú neopakovateľnú atmosféru pri-
chádzajúcich Vianoc. Budeme sa tešiť na spoločné 
stretnutia s Vami pri vianočnom stromčeku, na vin-
še koledníkov, na vianočný punč a na nitriansky 

Zbory mestu 2010

Mesto Nitra pozýva všetkých priaznivcov zboro-
vého spevu na 12. ročník Festivalu speváckych 
zborov ZBORY MESTU v dňoch 19. -21. novem-
bra 2010 do Evanjelického kostola Ducha Svätého 
v Nitre so začiatkom koncertov o 18.00 hodine. 

Festival je venovaný pamiatke hudobného sklada-
teľa Jozefa Rosinského, ktorý zohral významnú úlo-
hu v hudobnom živote nášho mesta a bol nielen 
hudobným skladateľom, ale i organistom, dirigen-
tom a  pedagógom. 

drevený betlehem. Skúsme sa spolu zamyslieť nad 
skutočnými životnými hodnotami, ktoré si možno 
práve o vianočnom čase viac uvedomujeme.

Želám Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov 
plných porozumenia, lásky, hojnosti a spokojnos-
ti. Nech Vám zdravie a šťastie nechýba po celý na-
sledujúci rok.

Počas troch festivalových dní sa nitrianskemu pub-
liku predstavia: Spevácky zbor DÚHA, Akademický 
zbor UKF, Spevácky zbor NITRIA, Spevácky zbor 
Súkromného konzervatória v Nitre, Maďarský  
spevácky zbor UKF, Spevácky zbor CAMERETTA 
a cirkevné spevácke zbory: Nitriansky evanjelický 
spevokol, EMERÁM, GLÓRIA a LIPKA.

Vstup na podujatie je voľný.

Jozef Dvonč 
primátor mesta Nitry



Jesenná 
módna 
prehliadka
Galérie MLYNY
16. október 2010

Popoludnie plné horúcich 
noviniek zo sveta módy, 
krásy a aktuálnych 
módnych vychytávok.
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Advent bol vždy považova-
ný za vážne obdobie príprav 
na oslavy Kristovho narode-
nia. Zahŕňal prvé štyri nedele 
cirkevného roku pred Štedrým 
dňom, sprevádzané pôstom 
a mnohými zákazmi. Hlučné 
veselie, pitie a fajčenie sa po-
važovalo za hriech. Spievali sa 
adventné piesne, čítala len ná-
božná a mravoučná literatúra. 

Adventné obdobie začína štvrtou nede-
ľou pred Vianocami a končí poobede 
24. decembra. Najdôležitejšími advent-
nými sviatkami sú: sviatok sv. Ondreja 
(30.november), sviatok sv. Barbory 
(4.december), deň sv. Mikuláša (6.de-
cember), deň sv. Lucie ( 3.december) 
a Štedrý deň (24.december).

Sviatok sv. Ondreja
Svätý Ondrej je považovaný za patróna 
neviest.

Svätoondrejská noc bola odpradáv-
na považovaná za jednu z najmocnej-
ších nocí v roku. Na sviatok sv. Ondreja 
sa vykonávalo množstvo magických 
úkonov a veštieb. Kto sa túžil dozve-
dieť viac o svojej budúcnosti, zašiel 
v túto noc za babkou korenárkou alebo 
za obecným pastierom. Tí pripravili pre 
zvedavcov 4 hrnčeky, ktoré sa preklopi-
li na drevenú dosku hore dnom a pod 
každý sa položila niektorá z čarodej-
ných vecí – hrsť hliny z cintorína, kus 
chleba, hrebeň a prsteň. Ak si niekto 
vybral hrnček s hlinou, znamenalo to 
do roka smrť, hrebeň chorobu, chlieb 
majetok a prsteň svadbu.

Sviatok sv. Barbory
Svätá Barbora je považovaná za patrón-
ku všetkých baníkov, sedliakov, pokrý-
vačov, murárov, tesárov, hrobárov, hasi-
čov a kuchárov.S

via
tky
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V predvečer sviatku sv. Barbory chodi-
li v niektorých dedinách po domoch 
,,barborky“, väčšinou dievčatá ( cho-
dievali v skupinkách po troch ), zaha-
lené do plachiet, s rozpustenými vlas-
mi a z košíkov obdarovávali dobré deti 
ovocím a sladkosťami. Zlým deťom zase 
hrozili metlou. Starobylým zvykom 
bolo odrezať toho dňa čerešňové vet-
vičky a dať ich v teple do vody. Podľa 
nich slobodné dievčatá veštili – ak 
do Štedrého dňa vykvitli, do roka bude 
svadba.

Sviatok sv. Mikuláša
Svätý Mikuláš je patrónom obchod-
níkov.

Postavičky Mikuláša, čerta a anjela sú 
zreteľným vianočným pozdravom. 
Tento sviatok sa udržiava vďaka svä-
tému Mikulášovi z Myry, ktorý pod-
ľa ľudovej viery zostupuje 5.decembra 
z neba na zem, obchádza ľudské obyd-
lia a rozdeľuje darčeky. Ako biskup bol 

Mikuláš za svojho života milovaný pre 
svoje dobré srdce a múdrosť.

Sviatok sv. Lucie
Svätá Lucia bola považovaná za ochran-
kyňu pred kúzlami a čarami.

Deň sv. Lucie bol ženským sviatkom, 
všade platil prísny zákaz priasť ľan. 
Neposlušné priadky potrestala Lucia. 
Dedinské chalupy v tento deň na-
vštevoval sprievod masiek, ktoré vie-
dla dievčina prezlečená za sv. Luciu. 
Doprevádzali ju družičky, kňaz, pus-
tovník, kominár, mäsiar, drotár a cigán-
ska rodina. Odev dievčaťa prezlečené-
ho za Luciu mával v jednotlivých kra-
joch špecifické zvláštnosti. Najčastejšie 
sa obliekali do bielej plachty a vždy 
mali zahalenú tvár – niekde len pokry-
tú vrstvou masti a múky, inde mali škra-
bošku s veľkými zubami alebo nasade-
nú masku s bocianím zobákom či kon-
skú hlavu.

Štedrý deň
V tento deň museli byť bohatí k chu-
dobným štedrí, žobrákom sa rozdáva-
la almužna, čeľaď a deti dostávali dar-
čeky a koledníci si odnášali výsluž-
ku. Spomínalo sa na Adama a Evu, kto-
rých sviatok pripadal práve na ten-
to deň a snúbenci, manželia a milen-
ci si medzi sebou vymieňali jabĺčka ale-
bo perníčky. Adam a Eva boli považo-
vaní za patrónov všetkých snúbencov. 
Štedrý deň začínal zdobením vianočné-
ho stromčeka, pripomienkou rajského 
stromu života, z ktorého najprv Adam 
s Evou pojedli zakázané ovocie a potom 
bol na jeho kmeni, pre spásu a očiste-
nie ľudstva od prvého hriechu, ukrižo-
vaný Ježiš Kristus ako nový Adam zro-
dený z novej Evy, Panny Márie. Zelené 
vetvičky stromu symbolizujú večný ži-
vot, zavesené ozdoby pripomínali zaká-
zané ovocie.
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Čierny kabát 
s hnedou kožušinou 
MARKS&SPENCER € 159,-

Všetky vyobrazené módne vychytávky 
nájdete v Galérii MLYNY v Nitre

Žltý kabát 
MARKS&SPENCER
 € 59,9

Modrý kabát 
na zips
MARKS&SPENCER 
€ 149,-
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Čierno-biely pepito kabát 
MARKS&SPENCER € 149,-

Čierny kabát 
s opaskom
MARKS&SPENCER 
€ 139,-

Hnedá bunda 
s kožušinou
MARKS&SPENCER 
€ 119,-

Čierny 
dvojradový kabát
MARKS&SPENCER 
€ 169,-

Hnedý 
kabát na zips
MARKS&SPENCER 
€ 149,-

Zelený kabát 
s čiernym lemom
MARKS&SPENCER 
€ 75,-

Cyklámenový 
vlnený kabát
MARKS&SPENCER 
€ 139,-

predajňu Marks&Spencer nájdete v Galérii MLYNY na prízemí a 1. poschodí.
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Daniela Bochmáčová 
modelka agentúry EXIT 
MODEl MANAGEMENT

Čo Vám práca v modelingu dala?
Školu života, akú mi dal modeling, by 
som nedostala nikde inde na svete . 
Naučila som sa byť samostatná, spo-
liehať sa na seba. Táto práca ma napĺ-
ňa a veľmi ma baví. Veľa som toho vide-
la a cítim sa vďaka modelingu slobod-
nejšia. Páči sa mi cestovanie po svete 
a stretávanie sa s novými ľuďmi.

Čo Vám naopak vzala?
Asi nič.

Kto je Vašim vzorom vo svete mo-
delingu?
Ja som nikdy nemala vzor vo svete mo-
delingu. 

Máte vlastné módne pravidlá?
Nemám žiadne pravidlá, rada nosím 
oblečené to, v čom sa cítim pohodlne. 

Na čo ste v svojom šatníku najviac 
pyšná?
Zvláštna otázka. Pyšní by mali byť ľudia 
na úplne iné veci a nie na to, aké majú „ 
handry“, topánky a šperky v šatníku. 

Vaše módne odporúčanie na túto 
zimu?
Rada si čítam a prezerám časopisy s no-
vými módnymi trendmi, na túto zimnú 
sezónu sú späť 50-te roky, veľké vlne-
né svetre a šaty, ale aj zvieracie potlače 
na látkach. Dôležité je, aby ste sa sami 
cítili pohodlne v tom, čo nosíte!

V čom sa cítite najviac sexy?
Doma v pohodlných teplákoch a miki-
ne. Vonku s jemným make-upom, v pek-
ných šatočkách a topánkach na opätku. 

Čo by ste si nikdy neobliekli?
Veľmi vyzývavé a zbytočne odhaľujúce 
šaty do spoločnosti.

Aké značky nakupujete?
Mám ich veľa, ktoré sa mi páčia a sú 
moje obľúbené ( Zara, H&M, Mango, 
Bench, NafNaf, Diesel, Zimstern, P&B, 
Carhartt, Vero moda a Only, Calvin 
Klein, Blue Area a veľa veľa iných.....). 
Záleží na tom, čo majú momentálne 
v predajniach. 

Za čo najviac utrácate?
Myslím, že asi za všetko primerane.

Čo nesmie chýbať vo Vašej kabelke?
Peňaženka, diár s perom, i-phone,  
kľúče, biopel-balzam na pery a slnečné 
okuliare.

Čím zvyknete obdarovávať svojich 
najmilších pod vianočným strom-
čekom? 
Darčekmi, o ktorých si myslím, že ich 
prekvapia a potešia.

Aký darček by ste si želala nájsť 
pod vianočným stromčekom Vy?
Mňa potešia maličkosti, hlavne nech je 
to prekvapenie. 

Čo by ste odkázala mladým začínaj-
úcim modelkám?
„Je to zaujímavá práca, robte ju s rados-
ťou a zodpovedne“.

www.exitmm.sk
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K O Z M E T I c K Á  P O R A D Ň A

Je pravda, že v zime by sa nemali 
používať hydratačné krémy preto-
že vraj „zamŕzajú“?
Nie je to pravda. Dnešné hydratačné 
krémy obsahujú látky, ktoré sú nemrz-
núce aj do – 50° C. Obsahujú látky 
s hydratačnými účinkami, ktoré: 
1. nahrádzajú prirodzený úbytok hydra-
tačných látok v koži,  
2. majú schopnosť viazať vodu z ovzdu-
šia, ktorú odovzdávajú pokožke a záro-
veň jej nedovoľujú z nej unikať. 
Hydratačné látky sú napríklad cerami-
dy, pantenol, kyselina hyalurónová, ky-
selina mliečna a jej soli, močovina, kola-
gén, aloe vera atď.

Je potrebné dávať v zime pod ma-
ke-up mastnejší krém?
Vždy si vyberáme krém podľa typu ple-
ti, ale všeobecne sa dá povedať, že áno. 
Krémy používané v zime by mali byť 
mastnejšie, výživnejšie a hydratačné. 

Mám v zime inak ošetrovať pleť ako 
v lete?
Pokožka je počas zimných mesiacov vy-
stavená mrazivému, veternému počasiu 
a zároveň vykurovaným miestnostiam 

so suchým vzduchom. Preto pokožka 
potrebuje prípravky, ktoré ju dôkladne 
vyživia a zregenerujú. Nemali by ste  
zabúdať ani na pery, ktoré sú v tomto 
období veľmi namáhané a náchylné 
k popraskaniu. Ďalej odporúčam  
kozmetické masáže, výživné masky 
a rôzne regeneračné procedúry.

V lete som používala vysoký 
ochranný faktor. Aký mám 
používať teraz v zime?
Ak sa chystáte na hory, používajte  
krémy s vysokým ochranným fakto-
rom. Aj keď zimné slnko nehreje tak 
ako v lete, stále je nebezpečné. Ak však 
nebudete na horách, ale len v bežných 
„mestských“ podmienkach, stačí Vám 
nižší ochranný faktor. Veľa bežných 
krémov už obsahuje ochranný slnečný 
faktor a to najčastejšie SPF 10  
alebo SPF 15.

V zime mám svetlejšiu pleť ako 
v lete. Mám zmeniť farbu ,,líčiek,,?
Ak máte pleť v zime svetlejšiu, tak aj  
farba líčok by mala byť svetlejšia. 
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Možno nemusíte meniť samotnú farbu 
len zjemnite jej intenzitu.

Aké sú odporučené farebné  
kombinácie na túto zimu?
Trend líčenia značky Make-up Studio 
na jeseň a zimu 2010 sa nesie v jemnej-
šej dennej a odvážnejšej večernej ele-
gancii. Očné tiene Moondust Volcano 
vo fialovo čiernej farbe s kovovým od-
leskom spolu s použitím očných tieňov 
Lumiére Duo v zelenkastých odtieňoch 
vytvárajú líčenie s nádychom luxusu 
a elegancie. Líčenie pier sa nesie v stu-
denších odtieňoch fialovej.

V lete som používala cyklámenový 
rúž. Môžem ho nosiť i v zime?
Áno môžete. Myslím si, že cyklámenová 
farba rúžu nepodlieha ročnému  
obdobiu. Pokiaľ sa na to cítite a rada 
ho nosíte, nevidím v tom problém :). 
Ja hlavne som zasadne za to, aby žena 
nosila to, s čím sa stotožňuje a cíti sa 
pohodlne.

Môžem v zime používať farebné 
špirály?
Áno, môžete. Farebné špirály sa môžu 
používať celoročne. Napr. modrá  
špirála na zelené a hnedé oči, zelená 
špirála - modré a hnedé oči, fialová 
špirála - všetky typy očí.

Aké tiene môžem v zime použiť, ak 
som blondína a mám modré oči?
V tomto prípade by som odporúčala  
zemité , tmavo čokoládové a tmavo 
fialové očné tiene . 

Aké tiene môžem v zime použiť, ak 
som bruneta a mám zelené oči?
Odporúčam tmavo fialové, tmavo  
modré, tmavo petrolejové očné tiene. 
Pri kontraste tohto typu si viem pred-
staviť aj koralovo - broskyňové očné 
tiene a lesk.

Zimný tip vizážistky Žanety 
Vrábelovej
Leto nám skončilo ale pre tých, ktorí 
majú radi opálenú pokožku, ale ne-
radi navštevujú soláriá, mám tip. Air 
Tanning je najväčším prelomovým ob-
javom v bezpečnom opaľovaní. Na opa-
ľovanie sa používa špeciálna tekutina 
s obsahom DHA /Dihidroxy Aceton/. 
Aj keď názov znie veľmi chemicky, 
nemusíte sa báť, v skutočnosti je DHA 
prirodzenou súčasťou ľudského tela. 
Je to látka, ktorá po nanesení reaguje 
s aminokyselinami keratínu pokožky 
a vytvára opálenie. Opaľovacia tekutina 
býva čistá alebo s pridaním pigmentu 
pre tmavšie typy pokožky. Tekutina sa 
aplikuje špeciálnou striekacou pištoľou 
/Airbrush/, ktorou sa vytvorí jemná 
hmla, ktorá sa rovnomerne rozptýli, 
aby opálenie bolo bez škvŕn. Zmenu 
farby pozorujeme od 5 do 24 hodín. 
Dĺžka opálenia závisí od olupujúcich 
sa rohovinových buniek pokožky a tak 
sa v priebehu niekoľkých dní /cca 6/ 
stráca aj zafarbenie pokožky. 

Zimný tip vizážistky Marty Dvorskej
Aj napriek tomu, že nás čaká studené, 
chladné zimné obdobie, by nás to 
nemalo odrádzať naďalej používať 
farby, ktoré nás robia veselšími a šťast-
nejšími... Rozhodne by som doporučila 
použivať hydratačné prípravky pod 
make up, ktoré nám zabezpečia celo-
dennú hydratáciu počas chladných dni. 
Následne by som určite rozjasnila pleť 
a dodala farbou na líčka ten správny od-
tieň "zdravých" líčiek. Na denné líčenie 
odporúčam matné očne tiene /hnedá, 
baklažánová, tmavofialová / a večerné 
líčenie sýtejšie metalické- trblietavé 
tiene, tzv. dymové líčenie / vo farbách 
tmavo šedej, tmavo čiernej a tmavo- 
hnedej / a samozrejme k tomu neod-
mysliteľný sýtočervený matný rúž.  
Čo je veľmi trendy, s červeným rúžom, 
kombinovať očné tiene do svetlohne-
dého odtieňa a kombinovať s čiernou 
linkou alebo i bez nej. :)

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

Marta Dvorská
mob: +421 93 440 390
dvorska.marta@gmail.com

Foto: Martin klimo

Foto: Richard kay kardhordó
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Všetky vyobrazené módne vychytávky 
nájdete v Galérii MLYNY v Nitre
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Čierna pánska koženková 

bunda na zips

Tmavomodrá šuštiaková 

vetrovka

Sivá pánska 

bunda s kapucňou

Čierna dámska páperová 

vetrovka

€ 39,95
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predajňu New Yorker nájdete v Galérii MLYNY na prízemí a 1. poschodí.

Dámsky béžový zateplený kabát s opaskom
€ 69,95

Sivá dámska 
bunda s kožušinou€ 59,95

Čierny pánsky kabát

Čierna dámska 
koženková bunda na zips€ 49,95

Sivá dámska bunda 

s kožušinou

€ 59,95

Sivá pánska 

bunda s kapucňou

Hnedá pánska bunda na zips
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Boss
Orange Woman
Toaletná voda 75 ml
Telové mlieko 200 ml

Bvlgari
Blv II
Parfumovaná voda 30 ml
Parfumovaná voda 10 ml

Jesús del Pozo
Halloween Kiss Sexy
Toaletná voda 100 ml
Kozmetická taštička

Marina de Bourbon
Eau de Lys
Parfumovaná voda 50 ml
Parfumovaná voda 20 ml

Moschino Glamour
Parfumovaná voda 100 ml 
Sprchový gél 100 ml
Telové mlieko 100 ml
Trblietavý telový gél 50 ml

Versace 
Bright Crystal
Toaletná voda 50 ml
Miniatúrka vône 5 ml
Sprchový gél 50 ml
Telové mlieko 50 ml

Escada
Absolutely Me
Parfumovaná voda 30 ml
Telové mlieko 50 ml

John Richmond
Women
Parfumovaná voda 50 ml 
Miniatúrka vône 4,5 ml
Sprchový gél 50 ml
Telové mlieko 50 ml

Dolce&Gabbana
Light Blue
Toaletná voda 50 ml
Telový krém 100 ml

Estée Lauder
Vianočná kabelka plná farieb
Luxusné balenie očných tieňov, rúžov, 
ceruziek na pery a maskary

Emanuel Ungaro
Apparition Pink
Toaletná voda 50 ml
Telové mlieko 50 ml

darčekové kazety

pre dámy 

€ 76

€ 54

€ 63

€ 57

€ 84

€ 66 € 29

€ 50

€ 66

€ 67

€ 42

Salvatore Ferragamo
Incanto Shine
Toaletná voda 50 ml
Telové mlieko 50 ml

€ 58

Inzercia_Nitra_Mlyny.indd   2 20.10.2010   16:30:32
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... kráľovstvo vôní a krásy ...

darčekové kazety

pre pánov 

Police
Wings Silver
Toaletná voda 50 ml
Sprchový gél 400 ml
Kozmetická taštička

John Richmond
For Men
Toaletná voda 30 ml
Balzam po holení 50 ml

Dolce&Gabbana
The One Gentleman
Toaletná voda 50 ml
Sprchový gél 50 ml
Balzam po holení 50 ml

Bvlgari
Aqva Pour Homme
Toaletná voda 100 ml
Sprchový gél 200 ml

Salvatore Ferragamo
F by Ferragamo 
Pour Homme Black
Toaletná voda 50 ml
Sprchový gél 50 ml

Lacoste
Essential Sport
Toaletná voda 125 ml
Tuhý dezodorant 75 ml

Gucci by Gucci
Pour Homme Sport
Toaletná voda 50 ml
Sprchový gél 50 ml
Balzam po holení 50 ml

Hugo
Green
Toaletná voda 150 ml
Voda po holení 100 ml

Versace
Pour Homme
Toaletná voda 50 ml
Vlasový & sprchový gél 50 ml
Balzam po holení 50 ml

Jaguar
Classic
Toaletná voda 75 ml
Sprchový gél 100 ml
Kozmetická taštička

Boss
Bottled & Bottled Night
Boss Bottled, EdT 100 ml
Boss Bottled Night, EdT 30 mlml

B
A
T
S

Ja
C
To
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Ko
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E
To
T

€ 33

€ 35,50

€ 59

€ 92 € 62

€ 48
€ 72

€ 56

€ 72

€ 59

€ 72

€ 51

Ferrari Red
Toaletná voda 125 ml
Model auta Ferrari Enzo, 
mierka 1:20

Akcia platí od 15. 11. 2010 do vyčerpania skladových zásob.

Inzercia_Nitra_Mlyny.indd   3 20.10.2010   16:32:00
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Dušan Mitana: KONIEc HRy

Divadlo Andreja Bagara pripravilo 
na november pre svojich divákov ďalšiu 
lahôdku. Ide o dramatizáciu kriminál-
neho románu Dušana Mitanu KONIEC 
HRY. Keď tento román vyšiel v roku 
1984 prvýkrát, nevyhol sa silným cen-
zúrnym zásahom zo strany štátnej moci, 
takmer okamžite si však získal čitateľ-
skú obľubu. 

Je to príbeh plný zvratov. V kruhoch 
bratislavskej umeleckej smotánky dôjde 
k vražde. Novinárka Helena Barlová, 
manželka televízneho režiséra Petra 
Slávika, je jedného dňa objavená mŕt-
va v ich spoločnom byte. Príbeh sa však 
nesústreďuje na objasnenie toho, kto je 
vrahom. To vie divák hneď od začiatku 
– vrahom je Peter Slávik, manžel zavraž-
denej a prominentný televízny režisér. 
Autor sa skôr snaží rekriminovať uda-
losti, kvôli ktorým k vražde dôjde a sle-
duje tiež páchateľa pri jeho snahe unik-
núť spravodlivosti.

Mitanov román má niekoľko vrstiev. 
Popri kriminálnej zápletke sa diváci 
môžu tešiť aj na silný príbeh o vzťahu 
medzi mužom a ženou vo všetkých jeho 
podobách. Peter Slávik je doslova ob-
klopený ženami - matkou, ktorá ho dlhé 
roky sama vychovávala, manželkou, 
s ktorou sa snaží vyriešiť jej alkoholiz-
mus, a bývalou láskou, ku ktorej si aj 
napriek rozchodu uchoval kamarátsky 
vzťah. 

Hra zaujme každého, kto aspoň raz rie-
šil vo svojom partnerskom vzťahu krí-
zu; každého, kto sa v manželstve márne 
snaží unikať stereotypu a odsudzeniu 
každého, kto sa snaží vymýšľať rôzne 
hry na neveru, len aby vo vzťahu udržal 
vyhasínajúcu iskru. 

V hlavnej úlohe režiséra Petra Slávika sa 
predstaví miláčik nitrianskeho publika 

Milan Ondrík. Jeho matku stvárni čer-
stvá jubilantka Eva Pavlíková. Daniela 
Kuffelová hrá femme fatal Helenu 
Barlovú. Okrem nich si v inscenácii 
zahrajú aj ďalší známi herci nitrian-
skeho divadla - Kristína Turjanová, 
Martin Nahálka, Juraj Loj, Ján Greššo, 
Juraj Hrčka, Žofia Martišová a Peter 
Kadlečík. Zo Starého divadla Karola 
Spišáka v inscenácii hosťuje Ján Hrmo. 

Pod hrou je režijne podpísaná výrazná 
osobnosť slovenského divadla režisér 
Roman Polák, laureát štyroch cien 
DOSKY za najlepšiu réžiu sezóny. 
V Divadle Andreja Bagara režíroval 
pred tromi rokmi inscenáciu Piargy.

Tím tvorcov dopĺňajú: Daniel Majling – 
dramaturgia, Peter Čanecký – kostý-
my, Pavel Borák – scéna a Jakub Ursíny 
– výber hudby. 

Premiéra kultového kriminálneho ro-
mánu Dušana Mitanu bude 12. novem-
bra 2010 vo Veľkej sále Divadla Andreja 
Bagara v Nitre.

Autor článku: 
Daniel Majling, 18.októbra 2010

D I VA D E l N Á  P O Z VÁ N K A



www.wojas.eu

WOJAS je firma zaoberajúca sa výrobou a predajom obuvi vysokej kvality. Svoju činnosť 
začala v roku 1990. V predajniach spoločnosti Vám ponúkame koženú obuv určenú pre 

pánov, dámy či mladých ľudí, koženú galantériu a doplnky k obuvi.
Značka WOJAS je zárukou, že obuv je vyrobená z pravej kože tradičným spôsobom.

Staráme sa o každý detail: atraktívny dizajn ,kvalitné materiály, precízne spracovanie, 
všetko pre pohodlie Vašich nôh.
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Všetky vyobrazené módne vychytávky 
nájdete v Galérii MLYNY v Nitre

predajňu Robel nájdete 
v Galérii MLYNY na prízemí.

  
ROBEL € 79,95

  
ROBEL € 69,95

  
ROBEL € 69,95

  
ROBEL € 79,95

  
ROBEL € 79,95
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Neinvazívne odbúravanie tuku (na prin-
cípe riadenej a bezpečnej kavitácie) 

Dc Bodyka Shaping

Prístroj je určený na odstraňovanie lokálneho tuku 
celulitídy ultrazvukovými vlnami. Vysielaný ul-
trazvuk vytvára v tukovej vrstve mikro bublinky, 
ktoré pod vplyvom tlaku okolitého prostredia im-
plodujú („zrútia sa“) smerom do svojho stredu, čím 
uvoľnia energiu, ktorá trvalo rozruší stenu tukovej 
bunky a tým ju odstráni. Výsledný efekt je trvalý 
a viditeľný hneď po prvom ošetrení.

Prístroj využíva patentovaný systém automatickej 
zmeny hĺbky prieniku ultrazvuku podľa hrúbky tu-
kovej vrstvy pod obchodnou značkou SCP: Safely 
Cavitation Program (č. patentu: M2008A00628), 
vďaka čomu je úplne eliminované nebezpečenstvo 
popálenia pokožky.

Ako to funguje
Sonifikácia / Kavitácia je spôsob, pri ktorom sa 
využívajú vlastnosti nízkofrekvenčného ultrazvuku 
v spojitosti s riadeným tepelným účinkom (vďaka 
technológii SCP), s mikromechanickým účinkom 
(odstránením membrány adipocytov), a s chemic-
kým účinkom (zmeny lokálnej hodnoty ph, zmeny 
priepustnosti bunkovej membrány a zmeny mole-
kulárnej štruktúry).

Ultrazvukové vlny – sonifikácia – umožňujú ošet-
riť lokalizovaný tuk a celulitídu. Ultrazvuková vlna 
nízkej frekvencie generuje mikrobubliny plynu, 
ktoré pod vplyvom tlaku zvonka prasknú, čím sa 
uvoľní energia a to spôsobí selektívnu lokálnu eli-
mináciu štruktúr adipocytov. Vo fáze dekompre-
sie (uvoľnenia) vzniká v tekutine podtlak, ktorým 
vznikajú rozpínajúce sa plynové mikrobubliny.

Vo fáze kompresie (stlačenia) vzniknutý tlak na sa-
motnú rozpínajúcu sa bublinu, čím sa zvyšuje tep-
lota plynu v bubline, až kým nedôjde k implózii 
(prasknutiu do vlastného objemu) bubliny, vedú-
cemu k uvoľneniu mechanickej energie.

Hlavné využitie:
• lokálny tuk
• celulitída
• tvarovanie postavy
• remodelácia postavy

V DERMACENTER odporúčame jedno ošetre-
nie DC Bodyka Shaping do týždňa. Odporúčaný 
cyklus ošetrení: 5 až 8 ošetrení. Dĺžka jedného 
ošetrenia nesmie presiahnuť 40 minút (nesmie 
dôjsť k zahlteniu lymfafického toku). Medzi jed-
notlivými ošetreniami odporúčame zvýšený prí-
sun tekutín (denne aj 3 litre), vitamínu C, drenáž-
na masáž a mierna fyzická aktivita. Pre väčší efekt 
redukcie tuku a celulitídy odporúčame kombi-
nované programy s lymfodrenážou/ endermoló-
giou DC SP2 Shaping v programoch DC Shaping 
2Dalebo 3D. Taktiež odporúčame aplikáciu rádi-
ofrekvencie RF tvarovanie postavy. Okrem toho 
taktiež odporúčame klientovi niektoré profesi-
onálne zoštíhľujúce kozmetické kúry z ponuky 
DermaCenter v kombinácii s domácou liečbou 
VICHY/ LA ROCHE- POSAY a na vnútorné očiste-
nie organizmu nutrikozmetiku INNÉOV.
DERMACENTER ako jediné centrum v strednej 
Európe ponúka komplexný program všetkých do-
stupných prístrojových metód na odstraňovanie tu-
kového tkaniva. Zapája tiež technológiu zvukovej rá-
zovej vlny AW Profilling. Akustická rázová vlna (AW) 
v priebehu zákroku uvoľňuje zatvrdnuté väzivové 
tkanivo, zvyšuje cirkuláciu krvi a lymfy a stimuluje 
tvorbu kolagénu. Dochádza k zmenšovaniu tukových 
buniek a tým ku zoštíhleniu ošetrovanej oblasti.TERAZ 

SO ZĽAVOU 

15%



jemne zružovie, akoby ste sa 
práve vrátili z prechádzky 
na čerstvom vzduchu. 

Jedinečnosťou metódy 
rádiofrekvencie vykonávanej v DERMACENTER 
Nitra je využívanie technológie RayLife, ktorá ako 
jediná na Slovensku spája RF metódu s lymfatickou 
akupresúrnou masážou, čím poskytuje vyšší úči-
nok. Prístroj na aplikovanej oblasti vytvára podtlak, 
čím vťahuje tkanivo medzi elektródy, následne 
vysiela rádiofrekvenčné vlny cez vtiahnuté pod-
kožné tkanivo, a tak efektívnejšie zasahuje tkanivo 
na podporu tvorby kolagénu. 

RayLife technológia ako jediná umožňuje apliká-
ciu na očné viečka ako oblasť „par excellence“. 
DERMACENTER Nitra je tak jediným centrom 
na Slovensku, kde sa vykonáva prístrojový lifting 
očných viečok a očného okolia bez použitia ihiel 
a skalpela. 

Výhodou tohto ošetrenia je, že na rozdiel od lase-
rových zákrokov, rádiotermoliftingu slnko nepre-
káža. Zatiaľ čo pri laserových zákrokoch musíte 
mať na očiach špeciálne chrániče alebo okuliare, 
rádiotermolifting bezpečne dosiahne aj tesne pod 
oči a k obočiu.

V závislosti od počtu a náročnosti individuálnych 
kožných problémov sa odporúča 5 – 6 zákrokov. 
Medzi ošetreniami musia uplynúť najmenej dva 
týždne. Vaša schopnosť pohybu od zákroku, pra-
covná výkonnosť a životný štýl sa zákrokom ne-
menia. V ten istý deň ste schopní vykonávať všet-
ky obvyklé činnosti bez akéhokoľvek obmedzenia. 
Odporúčame viaceré kombinované balíčky z DC 
Age PACKETs podľa aplikácie pre vyššiu, ale hlavne 
rýchlejšiu efektivitu kombinácie s IPL ošetrením 
alebo iné (napr.: DC Anti Aging 3DR, prípadne DC 
Anti Aging De Luxe DR). Medzi jednotlivými ošet-
reniami taktiež odporúčame klientovi niektoré 
profesionálne liftingové kozmetické kúry z ponu-
ky DERMACENTER v kombinácii s domácou lieč-
bou VICHY / LA ROCHE-POSAY a na vnútorné 
očistenie organizmu nutrikozmetiku INNÉOV.

Rádiotermolifting, ošetrenie  
rádiofrekvenciou

Dc Radiothermolifting 

Ošetrenie je ambulantné, s masážnym efektom 
a môžete ísť po ňom rovno do práce. Po ošet-
rovanej partii sa prechádza sondou, cez ktorú 
rádiofrekvencia z prístroja preniká do kože. 
Aplikáciou rádiofrekvencie do dermy, tzv. strednej 
vrstvy kože, rádiofrekvencia mení svoju energiu 
na tepelnú a tým výrazne ovplyvní štruktúru 
kolagénu a elastínu. Kolagénové a elastické vlákna 
sa stiahnu, potom vypnú a vytvorí sa nová, pevná 
väzivová štruktúra. Výsledkom je pevná, hladká, 
elastická a viditeľne omladená pleť. Prichádza k vý-
raznej redukcii vrások v okolí očí a úst, odstráne-
niu ochabnutia pokožky a k výraznému spevneniu 
kontúr tváre. Zákrok na tvári, krku a dekolte je 
veľmi príjemný a bezbolestný, klient cíti len jemné 
teplo. Ak máte jemnejšie vrásky, upraví teplotu 
na 41 stupňov, ak hlbšie, na 46. Pri tejto teplote sa 
kolagén v hlbšej vrstve kože stiahne, obnoví a zno-
vu napne. Klient nepocíti nič. Pleť po zákroku 

DERMAcENTER Nitra GAlÉRIA MlyNy Nitra, 1. poschodie, Štefánikova 61, 949 01 Nitra, 
mobil: 0948 975 599, e-mail: nitra@dermacenter.sk 
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Na stretnutie do kaviarne pri-
šla usmievavá, ústretová, op-
timistická, vyžarujúca radosť 
zo života. Na prvý pohľad by 
nik nehádal, že táto skvelo vy-
zerajúca žena prešla mnohý-
mi neľahkými životnými obdo-
biami, ktoré zvládla statočne 
a s pokorou. Nikomu by zrej-
me ani nenapadlo, že táto prí-
ťažlivá dáma slávi tento rok 
významné polo okrúhle život-
né jubileum.

Tentokrát mi bolo z divadla vrelo 
doporučené robiť rozhovor práve 
s Vami...
Možno mi chceli spraviť radosť, lebo 
budem mať také polookrúhle výročie. 
Narodila som sa v roku 1955 a tento 
rok budem mať 55 rokov. Päťky milu-
jem, je to proste moje číslo. Štyri päťky 
v mojom okolí, to by mohlo byť dobré. 
Dúfam, že s nimi príde i šťastnejšie 
obdobie. Hoci ja teraz prežívam šťastné 
obdobie, narodila sa nám vnučka 
Grétka a tak prvýkrát pociťujem, čo 
je to byť babičkou. Od jej narodenia, 
hneď ako dcéra prišla z pôrodnice,  
som bola s ňou. Minule mi dcéra hovo-
rí: Mami, jedine Teba Grétka nevytáča 
a na Teba nič neskúša, inak si so všet-
kými robí, čo chce. Ja som totiž dosť 
prísna, respektíve taká, čo si vie doma 
spraviť poriadok.

A prečo hovoríte, že by ste prijali 
trochu viac šťastia?
Nemyslím teraz rodinné, tam je všetko 
v poriadku. Mám na mysli také to part-
nerské šťastie. Nejaké príjemné prekva-
penie v tejto oblasti by sa mi veľmi ho-
dilo. Ale na život sa nesťažujem, lebo 
život musíte mať rada. Ak ho nemáte 
rada, tak sa vám vypomstí a dáva Vám 
také rany pod pás...

Vy asi život rada máte, pôsobíte 
optimisticky, veľmi sa mi páči, ako 
sa veselo a farebne obliekate...
Keď sa s príjemnou odvahou veselo 
obliekate, máte i takú veselšiu my-
seľ. Vyradila som všetky čierne veci, 
ktorých som mala nemálo, keďže som 
skoro 2 roky držala smútok za mojim 
nebohým mužom. Jeden čas som sa po-
tom opäť vrátila k čiernej, ale to preto, 
že som trochu pribrala a podľahla som 
mýtu, že čierna zoštíhľuje. Chcela som 
väčšie proporcie zakryť čiernym väčším 
šatom, ale moja dcéra ma na to upozor-
nila a naviedla. Hovorí mi: Mami, Ty si 
myslíš, že keď máš široké blúzky a ši-
roké tuniky, tak skryješ svoju postavu? 
Práve naopak. Začala mi kupovať užšie 
veci, tvarované na postavu a tam som 
pochopila, že v tom je to čaro. Musím 
mať rada svoje krivky a musím si ich 
hýčkať, čo by iné za také krivky dali. 

Ste rodáčka zo Šurian a roky ste pô-
sobili v Prešove. Akou hrou osudu 
ste sa tam ocitli?
Nezobrali ma do školy na VŠMU. Stretla 
som spolužiaka, ktorý sa tiež na VŠMU 
hlásil, ten mi povedal, že išiel na kon-
kurz do divadla do Prešova a tam 
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ho prijali. Tak som si i ja nachystala 
žiadosť, no a zobrali ma. Mala som len 
19 rokov. Bola som čerstvá maturantka 
a mamička ma pustila do sveta. Dodnes 
pred premiérou, alebo keď máme ťažké 
predstavenie si v búcham hlavičku 
a hovorím: Panebože, mamička moja 
drahá, prečo si ma pustila do divadla? 
A keď sa klaniam a divák ocení váš 
výkon potleskom, tak vtedy si hovorím: 
Mamička moja drahá, ďakujem Ti, že 
si ma pustila do divadla. Lebo ten kto, 
neokúsil herecký chlebíček a nepozná 
tie herecké stresy, nikdy nepochopí, čo 
je to naozajstné odovzdanie sa umeniu. 

Ako dlho ste pôsobili v Prešove?
21 rokov. Tam som sa i vydala a mala 
deti. Celú dobu som sa ale chcela 
vrátiť do Nitry. Maminka má dom 
v Svätoplukove, sestry bývajú tu 
na Potravinárskej, takže som veľmi 
chcela. Podarilo sa mi to hlavne tým, 
že Ferko Javorský bol na predstavení 

Sladká Cheritty, ktoré režíroval Jožko 
Bednárik, a tam som sa mu zrejme 
zapáčila a dostala som hneď ponuku. 
Do Nitry som sa vrátila s deťmi už sama, 
ako vdova. Manžel mi tragicky zahynul 
keď som mala 29 rokov.

Muselo to byť veľmi ťažké, byť 
sama s malými deťmi a vykonávať 
tak časovo náročnú profesiu, ako je 
herectvo...
Iste, preto i moja dcéra teraz pove-
dala: Maminka, keď si to Ty zvládla, 
túto hereckú profesiu, mať dve deti 
a byť na všetko sama, tak i ja to s va-
šou pomocou zvládnem. Herectvo je 
nesmierne ťažký chlebíček, i keď vám 
osud nehádže polená pod nohy. Pokým 
si netykáte s úspechom, je to vždy dosť 
ťažké. Samozrejme, že nehovorím, že 
som mala zatvorené brány, ale ja som si 
musela všetko vydobyť omnoho ťažším 
spôsobom. Musela som na sebe viac 
pracovať, keďže som nemala vysokú 

Ale 
na život sa 
nesťažujem, 
lebo život 
musíte mať 
rada. Ak 
ho nemáte 
rada, tak 
sa vám 
vypomstí 
a dáva vám 
také rany 
pod pás...

Foto: archív DAB
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školu a tým som sa i ťažšie presadzova-
la. Študentky, ktoré školu skončia, majú 
priateľov režisérov, dramaturgov i sce-
náristov a omnoho ľahšie sa im potom 
začína. Vznikajú tam väzby, ktoré mne 
chýbali a o to som to mala potom ťaž-
šie. Ale ten úspech ma má rád, povedal 
mi, že ešte to nie je ono, žiaden hore 

nos. Ja som bola dosť prísne katolícky 
vychovávaná zo strany babičky, ktorá 
stále hovorila: pýcha peklom dýcha. 
Podľa toho sa dívam na život a tak sa 
i snažím žiť.

Aké je podľa Vás nitrianske di-
vadlo?
Nitra má nesmierne kvalitných hercov, 
čo herec, to osobnosť. Každý si zastane 
svoj post na takej úrovni, že by sa ne-
musel hanbiť, ani keby bol na veľkej eu-
rópskej scéne. Sú úlohy, pred ktorými 
mám ja osobne väčší rešpekt a to sú tie, 
kde spievam. Ja som spev neštudovala, 
v tomto som taký samorast a samouk, 
ak sa to vôbec dá nazvať spevom. Rada 
používam vetu: Ja viem tak dobre za-
hrať, že viem spievať, že mi každý uverí. 
Dostala som i jeden taký predčasný 
darček k narodeninám, dúfam, že o tom 
môžem hovoriť, radšej ale prekrížim 
prsty, aby som to náhodou neuriekla. 

Je to darček od Petra Oravca, veľmi 
šikovného mladého muža, začínajúceho 
ale mimoriadne talentovaného režiséra, 
ktorý mi k narodeninám napísal diva-
delnú hru. Spolu so Slávkou Civáňovou 
pripravili podľa nejakej predlohy mo-
nodrámu špeciálne pre mňa. Svetlo sve-
ta by mohla uzrieť niekedy v decembri. 

Veľmi sa na to teším, monodrámu som 
ešte nikdy nerobila a možno nastal ten 
správny čas.

Monodráma je zrejme veľmi nároč-
ný divadelný útvar?
Tam naozaj nezakryjete nič, žiaden he-
recký hendikep alebo nedostatok, na-
opak, v monodráme sa všetko odkrý-
va. Herec i režisér musí byť veľmi cit-
livý a musí dobre poznať diváka. Či ho 
to zaujme, či to nebude nudné, ako ho 
udržať stále v napätí a plnej pozornos-
ti. Mávam stresy z predstavenia, ktoré je 
náročné a nehanbím sa to priznať, pre-
tože to svedčí o mojej maximálnej sú-
stredenosti a nebojím sa ani povedať, že 
mám trému.

Je to veľmi zvláštny a špecifický 
život okolo divadla, zrejme ťažko 
zlučiteľný s rodinou a malými 
deťmi...Nerada sa spätne vraciam 
do svojho minulého života, do minu-
losti sa nemá rýpať, človek by si mal 

Foto: 
ctibor Bachratý

Rada 
používam 

vetu: 
Ja viem 

tak dobre 
zahrať, 

že viem 
spievať, že 

mi každý 
uverí.
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zapamätať určité krásne veci, ktoré 
prežil, ale nemal by sa vracať. Keď sa 
ale predsa len tak letmo obzriem pár 
rokov dozadu, sama nerozumiem, ako 
som to všetko zvládala. Mala som paniu, 
ktorá mi pomáhala s deťmi, ale naučiť 
sa všetky texty, popri malých deťoch 
som mala 16 zájazdov mesačne. Keď 
boli snehové kalamity na Branisku, stáli 
sme tam v noci aj 3 hodiny. Autobusy 
nevykúrené, staré. Vtedy sme zúrili, ale 
dnes sa na tom zabávame, čo všetko 
sme prežili a koľko sme vydržali. Teraz 
som sa testovala na 15-mesačnej vnuč-
ke, mala som ju na deň i noc a už som 
veru mala čo robiť! Svalovica na celom 
tele, vravela som dcére, že netuším, 
ako som to všetko zvládala. Asi ma hnal 
materinskú pud.

Ovdoveli ste mladá?
Mala som 29 rokov a práve som čakala 
svoju dcéru, bola som v 5.mesiaci te-
hotenstva. Manžel šiel do práce a vodič 
auta idúceho v protismere nezvládol 
riadenie. Môj muž bol na mieste mŕtvy. 
Boh si berie len dobrých ľudí. Všetci 
hovorili, aký to bol dobrý človek, prečo 
práve on? Bohužiaľ, toto je môj osud, 
moja karma. Boli to strašné momenty, 
zostala som sama s jedným dieťaťom, 
druhé na ceste. Nevedela som poriadne, 
ani ako sa otvára vysávač...

Po jeho smrti, v 8. mesiaci tehotenstva 
som sama strhla všetky tapety, vymuro-
vala som jadro, dala som si vykachlič-
kovať, čo bolo na tú dobu ešte dosť ne-
zvyklé. Vymenila som nábytok a všetko 
som vynovila. Potrebovala som niečo 
urobiť, pokračovať v novom prostredí, 
ale i preto, že som po nehode z toho 
vraku dostala od poisťovne peniaze 
a tie ma nesmierne pálili. Všetky som 
ich oplieskala, tak veľmi som sa ich 
potrebovala zbaviť...

Bolo to strašné obdobie, ja som bola ne-
konečne nešťastná, plakala som po no-
ciach do vankúša, aby ma deti nevideli. 

Ale i tak sa mnohokrát stalo, že som si 
to ani neuvedomila a plakala som pri 
žehliacej doske, až sa deti pýtali, mami, 
čo sa Ti stalo? Dcéra to mimoriadne zle 
znášala, pýtala sa: mami, to ja naozaj 
nikdy neuvidím svojho ocka? Nie 
dcérenka, naozaj ho nikdy neuvidíš! No 
čo som jej mala povedať, keď to bola 
pravda? A boli i iné momenty, na stuž-
kovej s bratom tancovala, vydávala sa, 
na svadbu do kostola ju viedol jej brat, 
nie otec, promovala a vždy sa pýta-
la: Myslíš, že ma ocino vidí? Vidí a je 
na Teba pyšný.

Veľmi by som si priala ešte zažiť troš-
ku osobného šťastia. I keď nechcem 
byť nevďačná, na pracovnom poli som 
tento rok zažila veľmi príjemnú spolu-
prácu. Natočila som film s Marianou 
Čengel-Solčanskou, ktorá režírova-
la i Legendu o lietajúcom Cypriánovi. 
Na to natáčanie som chodila každý 
deň s takou pokorou a úctou a naozaj 
som sa i mnohému priučila. Učila som 
sa hrať pred kamerou, veľmi úsporne 
a bez nejakých veľkých gest. 

Prežila som nádherných 12 dní, ktoré 
mi určitým spôsobom zmenili život. 
Prežila som veľmi silne ten filmový 
príbeh a prostredníctvom neho som 
sa zrazu začala inak pozerať na seba. 
A za tých 12 dní som si uvedomila to, 
na čo som za celý život neprišla, že 
mám v prvom rade hľadieť na seba, 
na svoje zdravie a svoje šťastie, že ne-
mám jednostaj uprednostňovať v živote 
niekoho iného. Aj výnimočná osoba 
režisérky a spolupráca s ňou bola pre 
mňa jedinečným zážitkom na celý život.

Takže som v období, kedy i ja sama 
prechádzam od základov rôznymi 
zmenami a kedy by sa mohli začať diať 
v mojom živote príjemné prekvapenia. 
Snáď si to už zaslúžim...

s Gabrielou Dolnou sa zhovárala 
Andrea Marešová

Veľmi by 
som si 
priala ešte 
zažiť trošku 
osobného 
šťastia. I keď 
nechcem byť 
nevďačná, 
na pracovnom 
poli som 
tento rok 
zažila veľmi 
príjemnú 
spoluprácu.
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Módne trendy nie vždy 
zohľadňujú potreby ľudského 
tela. Často nás nabádajú k no-
seniu takých módnych prvkov, 
ktoré dlhodobo nepôsobia 
vždy užitočne na naše zdravie. 

Názory ľudí sa často rozchádzajú v sú-
vislosti s tým, aké následky môže mať, 
ak máme v chladnom počasí odhale-
ný driek. Z vedeckých štúdií vyplýva, že 
nachladnutie je v prvom rade bakteri-
álneho pôvodu, ktorý je prítomný v or-
ganizme každého jedinca, ale problé-
my spôsobuje až vtedy, ak nám – ľud-
sky povedané - ochladne telo. V dôsled-
ku toho sa znižuje obranyschopnosť or-
ganizmu.

Pre tých, ktorí radi skúšajú nové veci 
a sú si vedomí zodpovednosti za svoje 
zdravie, máme dobrú správu – hippsy, 

ktoré vyriešia problémy s odhaleným 
pásom.

V priebehu minulého roka v čoraz via-
cerých krajinách vyslovili dôveru také-
muto doplnkovému riešeniu, ktoré eli-
minuje módne nedostatky. Vďaka 6 veľ-
kostiam a neustále sa rozširujúcej šká-
le farieb si môže každý vybrať jemu naj-
viac vyhovujúci produkt.

Sú veľmi pohodlné a príjemné na nose-
nie (95% bavlna) v rôznych oblastiach 
nášho života – pri práci vonku, v kance-
lárii, počas sedenia v škole alebo pri ak-
tivitách vo voľnom čase. 

Hippsy – na Vaše zdravie!

značkovú darčekovú predajňu Albi nájdete
na 2. poschodí Galérie MLYNY v Nitre
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Na dosiahnutie úspechu stačí 
9 krokov! Neveríte?

TAJOMSTVO ÚSPECHU
Je fakt, že nepoznáme svoje silné 
stránky, a ak áno, tak si ich neváži-
me. Stále sa snažíme odstraňovať sla-
biny, na ktoré nás odmalička upozor-
ňovali. Neuvedomujeme si, že sa nám 
to nikdy nepodarí. Takto sme dokona-
le zamestnaní počas celého života a vý-
sledok je ten, že neustále niečo hasí-
me, naprávame a dobiehame. V skutoč-
nosti nevyvíjame žiadnu tvorivú čin-
nosť. A práve to je chyba. Silné stránky, 
ich využitie a snaha dosiahnuť úspech 
je to, čo by nás malo poháňať ďalej, tvr-
dí Ján Zbojek, autor novinky Tajomstvo 
úspechu.

Mnohí prirovnávajú Tajomstvo úspe-
chu k megaúspešnému titulu Tajomstvo 
(The Secret). Ten podľa J. Zbojeka po-
ukazuje všeobecne na zákon príťažli-
vosti, ktorý nám umožňuje pritiahnuť 
si do života všetko, po čom túžime. "Je 
to obrovský pokrok v myslení, ale stále 
je to iba v rovine ideového poznania. Ja 
sa snažím ísť do väčšej hĺbky, ktorá od-
haľuje podstatu tvorby," vysvetľuje au-
tor. V knihe používa praktické príkla-
dy z bežného života tak, aby si to každý 
mohol vyskúšať v praxi.

Dve ženy, dva zdanlivo 
odlišné osudy a ich spoločné 
tajomstvo.

OBRAZ
Román slovenskej autorky Beaty 
Bazalovej iskrí nečakanými zvratmi 
i odhaleniami. Je to krehký príbeh, 
v ktorom sa submisívna manipulovaná 
Petra nevie vzoprieť manželovi, bohém-
ka Marianna si užíva život a zároveň pát-
ra po totožnosti ženy na tajomnom ob-
raze. V románe s príznačným názvom 
Obraz nechýba vášeň, láska, sklama-
nie, ale hlavne napätie.Príťažlivá, seba-
vedomá Marianna je študentkou VŠVU. 
Žije v prenajatom ateliéri bohémskym 
životom, v ktorom sa láska neberie až 
tak vážne... Zakríknutá Petra má manže-
la despotu. Keďže vyrastala v detskom 
domove, chce si udržať rodinu za kaž-
dú cenu. Aj keď cíti, že pre manžela sa 
stáva predovšetkým zdrojom príjmov 
na uskutočnenie jeho vlastných snov, 
nevládze sa vzoprieť... Nič však nie je 
také, ako sa na prvý pohľad zdá a nie 
každá cesta je taká hrboľatá... V pivni-
ci totiž objavia tajomný obraz, ktorý za-
siahne do ich životov...
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panta Rhei sa nachádza aj 
na 1. poschodí v obchodnej 

Galérii v Nitre
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sadnete za volant. Okolo seba máte to-
tiž toľko voľného priestoru, až si na to 
treba chvíľu zvykať. Pocit vzdušnosti je 
umocnený bohatým presklením, zabez-
pečujúcim vynikajúci výhľad všetkými 
smermi, pričom okná sa vám budú 
zdať ďaleko od tela. Posed je viacmenej 
vzpriamený a príjemný, samotné na-
stupovanie pre vysokú strechu,  veľké 
dvere a optimálnu výšku sedadla veľmi 
pohodlné. I na zadných sedadlách, kam 
sa ľahko dostanete cez posuvné dvere, 
je na šírku a výšku miesta kráľovsky. Ak 
však má vodič výšku okolo 2 metrov, 
za ním je miesta na kolená ako v bež-
nom aute strednej triedy. Škoda, že nie 
je možné pozdĺžne posúvať sedadlá v 2. 
rade / to je po konštrukčnej stránke 
moja jediná výčitka/, v takomto prípade 
by človek iste oželel čosi z obrovského 
batožinového priestoru /v základe 790 
litrov – mimochodom rekordná hodno-
ta v triede/. Zrejme je to preto, aby sa 
vošiel ešte tretí rad sedadiel. Áno, Nové 

Dostal sa mi do rúk automobil, 
od ktorého by okrem priestoru 
asi nikto mnoho neočakával. 
Napriek tomu, že som mal te-
oretických informácií viac než 
dosť, moje prekvapenie bolo 
už po niekoľkých kilometroch 
vskutku gigantické. 

Vedel som, že auto bolo navrhnuté 
s použitím najnovších technológií 
z hľadiska ekológie – všetky motory 
spĺňajú emisnú normu euro 5 a všetky 
verzie sú štandardne vybavené inovatív-
nym systémom Start&Stop /s výnimkou 
verzie 1,4 Active/ a indikáciu optimál-
neho radnia, či z hľadiska bezpečnosti 
– v základnej výbave ESP, ABS, ASR, 
MSR, EBD, Hill holder a 4 air bagy, ako 
i z hľadska jazdných vlastností – zavese-
nie kolies systémom Bi-link a t.ď. I tak 
som však očakával „len“ dodávku upra-
venú na prepravu osôb. Omyl. Nové 
Doblo  je priestranný van s plnohodnot-
ným komfortom osobného auta a veľmi 
flexibilnými možnosťami.

Čo je poslaním tohto auta? Priestor. Je 
to i prvá vec, ktorá vás napadne, keď si 
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Doblo  existuje aj v sedemmiestnej 
verzii. Predné sedadlá sú anatomicky 
tvarované a všetky sedadlá sú vybavené 
systémom „antisubmarining“, zabraňu-
júcim podkĺznutie pod bezpečnostný 
pás pri nehode a samozrejme trojbo-
dovým pásom. Ak však sklopíte zadné 
sedadlá, vznikne objem neuveriteľných 
3200 litrov s úplne rovnou podlahou. 
Do kapitoly o priestore patria aj 
úložné priestory. Ich počet i objem 
je ďaleko nad očakávaním. Len polica 
nad čelným sklom by sa pokojne dala 
objemom porovnať s celým batožino-
vým priestorom niektorých malých áut. 
Vmestia sa sem napríklad 4 PET fľaše, 
ďalšie si uložíte do predných dverí 
a jednu do stredovej konzoly, malé 
trojdecové sa dajú vložiť do zadných 
dverí a ešte zostane množstvo menších 
poličiek na drobnosti.

Pozastavime sa chvíľu pri tom, čo ma 
najviac pozitívne prekvapilo. Jazda. 
Testované Dobloò malo zabudovaný 
najsilnejší turbodiesový motor s obje-
mom 2,0 litra, vstrekovaním MultiJet II, 
výkonom 135 k a krútiacim momentom 
320 Nm už pri 1500 otáčkach za minú-
tu. Jeho pružnosť v nízkych otáčkach 
ma neprekvapila, lebo tento motor 
sa používa v mnohých koncernových 
osobných automobiloch aj v iných 

výkonových variantoch, ale jeho neutí-
chajúca sila v tejto veľkej a nie celkom 
aerodynamickej karosérii aj vo vyso-
kých rýchlostiach ma vskutku dostala. 
Zámerne som sa snažil nájsť režim, 
ktorý Doblu nebude vyhovovať, ale 
ani jazda s naloženým autom výletným 
tempom medzi obcami krásnej Šumavy, 
či motanie sa centrom Bratislavy /po jej 
kvalitných vozovkách/, mu nerobila 
žiaden problém. Tu musím vysoko 
oceniť fungovanie systému Start&Stop. 
Reaguje na zastavenie okamžite a rov-
nako okamžite sa motor spustí už pri 
stláčaní spojkového pedálu. V momen-
te, keď Vaša noha dosadne na podlahu, 
motor už beží. Ani si neuvedomíte, 
že zhasol, lebo jeho odhlučnenie je 
príkladné a pri voľnobehu ho vôbec 
nepočuť. Najväčší rozdiel medzi mojím 
očakávaní a skutočnosťou bol pri jazde 
po diaľnici. Trvalá stotridsiatka sa 
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Text: peter Mareš
Foto: Fiat

O prvej 
generácii 
Dobla sa 
hovorilo, 
že to pre 

servisy nie 
je príliš 

výnosný 
artikel. Príde 

na bežnú 
predpísanú 

výmenu 
oleja, inak 
len jazdí, 

jazdí a jazdí.

pri nevtieravej zvukovej kulise – viac 
obtekajúceho vzduchu ako motora, javí 
ako veľmi pohodové tempo a asi práve 
preto sa mi viackrát stalo, že po chvíľ-
kovom pridaní plynu na šiestom 
prevodovom stupni a letmom pohľade 
na tachometer bolo treba dať rýchlo 
nohou z plynu. Akcelerácia pri predbie-
haní v akejkoľvek /povolenej/ rýchlosti 
je priam vynikajúca. Tento najsilnejší 
variant by sa dal označiť aj ako cestova-
teľ na dlhé trasy, nie však expres. Treba 
si uvedomiť jeho už spomenuté aero-
dynamické danosti, z ktorých vyplýva 
pomerne veľký rozdiel v spotrebe nafty 
v závislosti na rýchlosti. Tá je na tem-
pomat pri 90 km/h pri dlhých rovných 
úsekoch okolo 4,4-4,5, pri 130 km/h je 
už skoro 8 a pri 170 km/h - v Nemecku 
pochopitelne - to bolo 11 l/100 km, 
pričom auto nemá najmenší problém 
udržať dlhodobo takúto rýchlosť. No 
a držanie stopy, či brzdenie pri sviž-
nejšom tempe upršanými kľukatými 
vidieckymi cestami musím taktiež 
pochváliť. Treba podotknúť, že auto už 
bolo prezuté na zimu. Myslím si, že je 
veľa osobných áut, ktoré nedosahujú 
dynamiku a stabilitu Dobla.

Aby som Doblo iba nechválil, je potreb-
né zmieniť sa i o slabších stránkach. 
Všetky však vychádzajú z jeho pôvod-
ného určenia. Nečakajte luxus, čo však 
neznamená, že nemáte čakať komfort. 
Práve naopak. Auto je postavené ako 
komfortné. Mám na mysli komfort sede-
nia, riadenia, jazdy, prístupu, prepravy... 

Tomu je prispôsobená aj bohatá výba-
va, ktorá sa nelíši od bežných osobných 
áut. Testovaný exemplár mal aj tempo-
mat, parkovacie senzory, zatmavenie 
zadných a bočných okien, ktoré boli aj 
v zadných dverách elektricky ovládané. 
A ak si objednáte aj čo to z príplatkovej 
výbavy /vyhrievané sedadlá, Bue&Me 
s možnosťou navigácie TomTom.../, tak 
Vám, snáď okrem kožených elektric-
ky ovládaných sedadiel, xenonových 
reflektorov a cúvacej kamery, nemôže 
chýbať nič. Použité materiály však 
nemajú luxusný charakter. Pôsobia 
skôr hravým avšak kvalitným a veľmi 
trvácnym dojmom. Rovnako dielenské 
spracovanie je bez výhrad. No a imidž ? 
Doblo  si nekupujete ako imidžové auto. 
Ani sa naň nehrá - tým mi prišlo veľmi 
sympatické. Prosto, v niektorej z ele-
gantných metalických farieb a pekne 
umyté Vás isto nezahanbí ani pri ceste 
do divadla, i tak však z neho bude 
trochu cítiť toho neúnavného pracanta, 
ktorý je schopný do úmoru voziť aký-
koľvek náklad. A nie málo – vo verzii 
Cargo, teda úžitkovej, je k dispozícii 7 
druhov karosérií a jeho nosnosť je až 
1000 kg, čo je opäť rekord kategórie. 
Nie neprávom získal titul International 
Van of the Year 2011. Civilná verzia 
nemá také extrémne schopnosti, ale 
aj tak dokáže veľa – voziť množstvo 
vecí na lyžovačku, psov, alebo materiál 
na rekonštrukciu bytu, ... Na toto všetko 
sa mi zdá Doblo ako ušité. Presvedčilo 
ma. Je to skvelý pomocník, ktorý sa roz-
hodne v žiadnej premávke nestratí.

Na záver už len jedna poznámka. O pr-
vej generácii Dobla sa hovorilo, že to 
pre servisy nie je príliš výnosný arti-
kel. Príde na bežnú predpísanú výme-
nu oleja, inak len jazdí, jazdí a jazdí. Pri 
takto krátkom teste sa to nedá posúdiť, 
ale predpokladám, že aj táto nová gene-
rácia bude na tom podobne.



89,99
Namiesto 139,99

69,99 
Namiesto 99,99

29,99 
Namiesto: 89,99

Dámske lyžiarske nohavice Lugano
vodeodolné (vodný stĺpec 5000 mm; priedušnosť 
5000), vetruodolné, priedušný materiál, pohodlné 
pre všetky zimné aktivity
farba: biela a čokoládová
veľkosti: 34-44

Neviete sa rozhodnúť aký darček kúpiť? Darujte svojim 
blízkym darčekové poukážky v rôznych hodnotách. Poukážku 
je možné použiť v každej predajni Intersport na Slovensku.

Wilson nBlaze 
squashová raketa
pre všetky typy hráčov
Hammer® dizajn, nCode technológia
veľkosť hlavy 490cm2, váha 175g

Darčekové poukážky

Dámska lyžiarska 
bunda Emilia
vodeodolná (vodný 
stĺpec 5000 mm; 
priedušnosť 5000), 
vetruodolná, priedušný 
materiál, pri minimálnej strate 
telesného tepla (CLIMATE SYSTEM), 
odnímateľná kapucňa, snežný pás, 
vrecko na okuliare, vrecko 
na permanentku 
farba: biela a čokoládová
veľkosti: 34-44; 140-176

69,99 
Namiesto 99,99

29,99 
Namiesto: 89,99

Wilson nBlaze 
squashová raketa
pre všetky typy hráčov
Hammer® dizajn, nCode technológia
veľkosť hlavy 490cmveľkosť hlavy 490cm2, váha 175g, váha 175g

89,99

Predajňu Intersport nájdete na prízemí
Obchodnej Galérie MLYNY v Nitre
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Medovina 
€ 19,99 Poker500 žetónov€ 49,90

T I P Y  N A  D A R Č E K Y

Medovina 
€ 19,99

Via
no

čné
 in

špi
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ie

Limitované edície 
darčekových súprav 
prírodnej pivnej  a 
vínovej kozmetiky.
od € 8,99

Darčekové
fľaše

Medovina 
€ 36,99

Medovina 
€ 39,99

Medovina 
€ 6,99

Ovocné čaje
€ 3,99

Medovina 
€ 24,99

Osušky s textom
€ 10,99

inš
pir

áci
e

Tradičné
pochúťky MEDEX
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Miešačka 

kariet
 € 9,9

Poker
200 žetónov
€ 16,99

Poker
100 žetónov 

€ 9,99

Poker500 žetónov€ 49,90

Praveké akvárium

€ 24,90

Archeológ
€ 14,99

Sklenník
€ 34,90

BABY art
Urobte si jednoducho 3D 
odtlačok ručičky alebo 
nožičky dieťatka
od € 15,99

€ 24,90€ 24,90

Archeológ
€ 14,99
Archeológ
€ 14,99

POKER 

pre skutočných 
hráčov

Vzdelávanie
je zábava

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

Uteráky na zahryznutie
Originálne uteráčiky balené 

v štýle obľubených zákuskov
od € 5,00
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S útočníkom Fc Nitra 
Róbertom Rákom

Prečo ste sa rozhodli práve pre 
futbal?
Odmalička ma k nemu viedol môj otec, 
ktorý bol tiež futbalista. Lásku k tomu-
to športu tak preniesol aj na mňa. Už 
keď som mal 4 roky, vedel som, že i ja 
raz budem futbalista.

Ktorý klub je Vašou srdcovou zále-
žitosťou?
Jednoznačne FC Nitra.

Ako trávite svoj voľný čas?
Až tak si ho pri futbalových povinnos-
tiach neužijem. Som však rodinný typ, 
takže voľný čas trávim s rodinou alebo 
potom pri vode, kde sa oddávam rybo-
lovu. To je môj ďalší koníček.

Čo považujete za svoj najväčší 
úspech v doterajšej kariére?
Najvýznamnejší kolektívny úspech 
bol pre mňa postup Nitry do najvyššej 

slovenskej ligy. S Ružomberkom som 
si však zahral Ligu Majstrov a o Pohár 
UEFA som bojoval počas pôsobenia 
v bieloruskom Diname Minsk.

Čo najradšej nakupujete v Galérii 
MLYNY?
V MLYNOCH väčšinou sprevádzam 
manželku pri nákupoch. Kým ona 
vyberá, ja strážim deti (smiech). Máme 
to podelené. Mám pocit, že manželka si 
obľúbila najmä obchod Mango.

Navštívili ste už novootvorené fit-
ness centrum Bodyworld v Galérii 
MLYNY?
Áno, bol som pri jeho zriaďovaní. 
Vlastní ho môj kamarát. Myslím si, že je 
výborne vybavené, takúto úroveň zrej-
me nemá žiadne v Nitre. Manželka tam 
dokonca chodí na zumbu. Ja tiež plánu-
jem navštíviť toto fitness centrum v do-
hľadnej dobe.

R O Z H O V O R

Som 
rodinný typ, 
takže voľný 
čas trávim 
s rodinou 

alebo potom 
pri vode, 

kde sa 
oddávam 
rybolovu

RÓ
BE

RT
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Súťažte o 2 permanentky 
na sezónu 2010/2011!

odpovedzte 
na nasledujúce otázky:

1. Odkiaľ pochádza Róbert Rák?

2. Koľko detí má Róbert Rák?

Stačí, ak Vaše správne odpovede 
spolu s kontaktnými údajmi pošlete na: 
sutaz@mlyny-nitra.sk

Rozpis zápasov Fc NITRA:

Fc Nitra - MŠk Žilina
6.11.2010 o 17:30 

Slovan Bratislava - Fc Nitra
13.11.2010 o 17:30 

Fc Nitra - Fk Dukla Banská 
20.11.2010 o 15:30 Bystrica

vion zlaté Moravce - Fc Nitra 
27.11.2010 o 15:30

Róbert Rák

narodený: 15.01.1978 
v Rimavskej Sobote
stav: ženatý, 
manželka Kristínka 
deti: Sebastian 6 rokov, 
Damian 10 mesiacov
doterajšie kluby: 
R. Sobota, Diósgyör, 
Ružomberok, Nitra, 
B. Bystrica, Dinamo Minsk 
ligové štarty: 215 
góly: 71, z toho za Nitru 54 
4. sezóna v Fc Nitra
pozícia: útočník
prezývka: Malý
obľúbené jedlo: ryba 
na akýkoľvek spôsob 
nápoj: džús

www.fcnitra.sk
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To, čo upokojuje dušu, pôsobí 
pozitívne i na naše telo. Pri ná-
razovom striedaní zimy-chla-
du a vlhka-sucha pri saunova-
ní sa telo musí vyrovnať s veľ-
mi kontrastnými podnetmi, čo 
vedie k posiľňovaniu elastici-
ty ciev, k stimulovaniu krvné-
ho obehu, k podpore látko-
vej výmeny a k zlepšeniu pre-
krvenia. Najdôležitejším príno-
som pre zdravie je potom zvý-
šená obranyschopnosť orga-
mizmu a tým menšia náchyl-
nosť na choroby z prechladnu-
tia. Výzkumy ukazujú, že po-
čet obranných látok v krvi zvy-
šuje pravidelné saunovanie 
minimálne raz do týždňa – už 
pri tejto frekvencii dochá-
dza k posilneniu imunity a tým 
i k zníženiu rizika prechladnu-
tia. Saunovanie naopak nepo-
máha vtedy, ak prechladnu-
tie už prepuklo – v týchto prí-
padoch fungujú kontrasty tep-
la a chladu ako spúšťacie me-
chanizmy pre rozvoj infekcie.

Saunovanie ako tréning.
Saunovanie pomáha regulovať potenie 
a pobyty v saune sa preto odporúčajú 
ako dobrá príprava na dovolenku v ex-
trémne teplých a slnečných krajinách. 
Za zmienku stojí i to, že organizmus 
pravidelne otužovaný v saune sa lepšie 
vyrovnáva s nárokmi, ktoré naň kladie 
pobyt v klimatizovaných miestnostiach 
či priestoroch.

Veľké plus pre cievy.
Striedaním tepla a chladu sa cievny 
systém učí rýchlejšie reagovať na zme-
ny, tzn. rýchlejšie sa rozťahovať alebo 
sťahovať. Takýto proces poziívne regu-
luje krvný tlak, posiľňuje cievny systém 
a prispieva k tomu, že sa organizmus 
omnoho ľahšie vyrovnáva s náhlymi 
zmenami teplôt.

Príjemné uvoľnenie.
Striedanie tepla a chladu vedie tiež 
k lepšiemu prekrveniu svalstva, čo má 
za následok postupné uvoľňovanie 
celkového napätia, vďaka čomu sa 
napríklad lepšie hoja rôzne poranenia. 
Za prínosný považujú pobyt v saune 
i ľudia s bronchitídami, astmou alebo 
reumatizmom.

Pleť ako hodváb.
Podporením procesu látkovej výmeny 
sa súčasne zlepšuje i prekrvenie pokož-
ky, zrohovatelé partie sa strácajú, po-
kožke sa navracia pružnosť, pleť v tvá-
ri získava vďaka lepšiemu prekrveniu 
zdravý ružový nádych a zbavuje sa ne-
čistôt a prebytočnej mastnoty. Celkovo 
pôsobí omnoho sviežejšie a čistejšie,-
prípadné kožné infekcie rýchlejšie 
ustupujú alebo sa časom prestanú obja-
vovať vôbec.
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obhájime prvenstvo v 1. hokejovej lige 
a do tretice sa nám už podarí uspieť 
v baráži o extraligu.

Ktorý klub je Vašou srdcovou 
záležitosťou? 
Pre každé mužstvo, za ktoré hrám, sa 
snažím spraviť maximum. Veľmi dobre 
som sa cítil v Liptovskom Mikuláši, kde 
som hral spolu s chalanmi z junior-
ských reprezentácií a boli sme super 
partia. Musím však povedať, že všetky 
mužstvá mi veľa dali.

Máte v Galérii MLYNY svoj obľúbe-
ný obchod?
Rád sa obliekam športovo, patrí to 
k môjmu zamestnaniu, takže všetky 
športové obchody. V Galérii MLYNY je 
ich dosť, vždy si niečo vyberiem.

Miroslav Pupák sa narodil 20. 
januára 1985 v Nitre. Od svo-
jich piatich rokov sa venuje 
ľadovému hokeju. Počas svojej 
mládežníckej kariéry bol čle-
nom reprezentačných tímov. 
Do svojich 23. rokov hrával 
za rodnú Nitru a odtiaľ puto-
val do liptovského Mikuláša, 
Spišskej Novej Vsi a rumunské-
ho Miercurea ciuc. V súčasnosti 
je najlepším strelcom 1. hokejo-
vej ligy a oblieka dres Piešťan.

Ako vyzerá deň hokejistu?
Môj deň sa odvíja od toho, či hráme 
zápas, alebo trénujeme. Mám zaužívaný 
určitý režim, ktorý sa snažím dodržia-
vať. Ráno vstávam väčšinou medzi  
7.00 - 8.00 h. V deň zápasu po raňajkách 
vyrážam do Piešťan na krátke predzápa-
sové rozkorčuľovanie. Spoločný obed 
s mužstvom a po ňom už len individu-
álna príprava na zápas. Ja si zvyknem 
pred zápasom pospať. Počas dní, keď je 
len tréning, mám viac času na odpoči-
nok a svojich blízkych.

Ako trávite svoj voľný čas?
Svoj voľný čas najradšej trávim v kruhu 
svojej rodiny. Toto leto sme s priateľkou 
a naším psíkom často chodili do hôr, 
kde sme si po hektickom týždni do-
konale oddýchli. Pozitívny vzťah mám 
takmer ku každému športu a preto 
keď je trochu času, rád si s kamarátmi 
zahrám futbal, hokejbal, alebo s priateľ-
kiným otcom tenis. 

Máte svoj hokejový vzor?
Áno, samozrejme, ako každý športovecò. 
Mojim vzorom bol odmalička kanadský 
odchovanec Joe Sakic.

Aké sú Vaše športové očakávania?
Verím, že góly, ktoré dávam, pomôžu 
nielen Piešťanom, ale aj mojej hokejo-
vej kariére a posunie ma to dopredu. 
A čo sa týka celého mužstva, veríme, že 

S Miroslavom pupákom sa zhovárala 
Andrea Marešová
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Foto: Laco Duračka
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www.dormeo.sk
vytvárame šťastný domov

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!

Najlepšie vianočné 
darčeky pre Váš domov! 

DORMEO 
 – darčeky, ktoré potešia 

každého člena rodiny!

Platnosť kupónu do 15. 1. 2011

Matrac Dormeo Memory 2+12 Silver Plus
NOVINKA NA TRHU! Zabudnite na alergie – skúste matrac so striebrom!
– obsahuje strieborné vlákna, ktoré majú antimikrobiálne účinky
– výnimočná kombinácia prírodných a technologicky vyspelých materiálov 
– chráni pred vznikom statickej elektriny, vzdoruje zápachu
– bunkové jadro zabezpečuje priedušnosť matracu, prispôsobuje sa teplote Vášho tela

Vankúš Dormeo Memosan
Ideálna podporu pre Vašu hlavu a krčnú chrbticu

– anatomický vankúš z pamäťovej peny
– minimalizuje tlakové body, čím predchádza bolestiam chrbtice

– špeciálny tvar zabezpečí, že Vaša hlava, krk aj chrbtica budú počas spánku v správnej polohe
– súčasťou vankúša je vymeniteľný bavlnený poťah

– ideálny aj pre ľudí trpiacich tlakovými bolesťami a preležaninami

Vankúš Dormeo Memosan Classic
Najkvalitnejší vankúš svojej triedy!
– poskytuje správnu a prirodzenú podporu chrbtice 

počas spánku
– podopiera hlavu, krk a chrbticu a nevyvíja protitlak
– obsahuje tisícky kúskov pamäťovej peny, vďaka čomu 

sa každé ráno vráti do pôvodného tvaru
– rozmer vankúša je 74x48cm

Dormeo Fresh – osviežovač vzduchu 4 v 1
Praktický a krásny doplnok do Vášho bytu!

– zvlhčovač vzduchu, čistič, ionizátor a zároveň osvetlenie
– zlepšuje kvalitu a vlhkosť vzduchu, vytvára zdraviu prospešné záporné ióny, ničí prach, baktérie, 

cigaretový dym a pod.
– dostupný v príjemnej zelenej a bielej farbe, výška produktu je 34 cm 

– k výrobku dostanete 1 balenie arómy zdarma

Cena: od 229,90 €

Cena: od 28,90 €

Cena: od 38,90 €

Cena: od 49,90 €



3. 11.
4. 11.
5. 11.
7. 11.
8. 11.
8. 11.
9. 11.
11. 11.
12. 11
14. 11.
15. 11.
16. 11.
18. 11.
19. 11.
21. 11.
23. 11.
23. 11.
24. 11.
24. 11.
25. 11.
25. 11.
26. 11.
28. 11.
30. 11.

9.30 h
9.30 h
9.30 h a 18.00 h
15.00 h
9.30 h
19.00 h
9.30 h
9.30 h
9.30 h
15.00 h
9.30 h
9.30 h
9.30 h
9.30 h
15.00 h
9.30 h
9.30 h
9.30 h
9.30 h
9.30 h
9.30 h
9.30 h
15.00 h
9.30 h

ČINTET alebo more na konci sveta
Žena, Pánboh, Čertisko a sedem zakliatych
Žena, Pánboh, Čertisko a sedem zakliatych
ČINTET alebo more na konci sveta
Zabudnutý čert
Bolek Polívka
Zabudnutý čert
Zabudnutý čert
Zabudnutý čert
Zabudnutý čert
Palculienka
Palculienka
Palculienka
Palculienka
Palculienka
O psíčkovi a mačičke
FILMOVÝ FESTIVAL Jeden svet
O psíčkovi a mačičke
FILMOVÝ FESTIVAL Jeden svet
O psíčkovi a mačičke
FILMOVÝ FESTIVAL Jeden svet
O psíčkovi a mačičke
O psíčkovi a mačičke
Poondiate Vianoce

Veľká sála
Štúdio Tatra
Štúdio Tatra
Veľká sála
Veľká sála
Veľká sála
Veľká sála
Veľká sála
Veľká sála
Veľká sála
Štúdio Tatra
Štúdio Tatra
Štúdio Tatra
Štúdio Tatra
Štúdio Tatra
Veľká sála
Čitáreň
Veľká sála
Čitáreň
Veľká sála
Čitáreň
Veľká sála
Veľká sála
Štúdio Tatra

November 2010

Zájazdy SDKSvN

2. 11.

10. 11.
16. 11.

Zmena programu vyhradená SDKSvN!!!
Organizované predstavenia pre školy – vstupné: 1,60 €

Predstavenia pre verejnosť – vstupné: 2 € ò
Vstupenky na nedeľné – verejné predstavenia si prosím rezervujte vopred 

na tel. č.: 037/ 652 5003 alebo e-mailom na produkcia@staredivadlo.sk

9.30 h

19.00 h
19.00 h

Čin-Čin

Žena, Pánboh, Čertisko a sedem zakliatych
Žena, Pánboh, Čertisko a sedem zakliatych

Nové Mesto 
nad Váhom
BD Žilina
KaSS Prievidza
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Moderný mestský život je čas-
to spojený s nezdravým život-
ným štýlom. Stres, prepraco-
vanosť a neustály zhon ubera-
jú na energii, imunite a vitalite. 
Jedinečnou možnosťou ako 
ich načerpať na celý deň, je 
konzumácia čerstvých ovoc-
ných a zeleninových štiav. 

Práve takúto šancu Vám ponúka pre-
vádzka FRESH POINT, kde sú priamo 
pred vašimi očami pripravované šťa-
vy vždy z čerstvého ovocia a zeleniny. 
FRESH POINT ponúka svojim zákazní-
kom skutočné osvieženie, pretože naše 
nápoje sú všetky 100%, bez chemických 
prísad, pripravované podľa Vášho 
výberu. Máte možnosť nakombinovať si 
kombináciu podľa svojej chutí alebo si 
vybrať z našej pestrej ponuky koktejlov. 
Na požiadanie pre vás s radosťou pri-
pravíme aj ovocné šaláty podľa vášho 
výberu.

Vyznajte sa v ovocných šťavách 
a džúsoch!
V ponuke ovocných štiav a džúsov 
je potrebné rozlišovať. Džúsy balené 

v klasických krabiciach a predávané 
v supermarketoch nielenže prechádza-
jú procesom sterilizácie a pasterizá-
cie, ale sú zároveň vyrábané z ovocných 
koncentrátov, spätne riedených vodou 
na požadovanú úroveň. Podľa stupňa 
ich nariedenia sa potom hovorí o 100 % 
džúsoch, či nektároch (s menšou per-
centuálnou hodnotou). Také nápoje po-
tom logicky majú ku skutočnému zdra-
viu veľmi ďaleko, pretože prichádza-
jú o drvivú väčšinu prospešných látok. 
Pokiaľ teda chcete z ovocných nápojov 
vyťažiť maximum pre Vaše zdravie a zís-
kať tak potrebnú energiu, je jediným 
variantom práve Fresh.

Pomaranč obsahuje
vitamín C, draslík a kyselinu listovu 
Posilňuje obranyschopnosť organizmu, 
znižuje hladinu cholesterolu v krvi, má 
protirakovinové účinky.

Jablko
vitamíny C, A a E, minerálne látky ako 
draslík, horčík, železo
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Grep
vitamín C, betakarotén, ktorý sa v or-
ganizme premieňa na vitamín A, ktorý 
chráni pred infekciami a napomáha za-
chovať si mladosť.

Ananás
je kvalitným urýchľovačom chudnu-
tia, pretože okrem vitamínov obsahu-
je minerálne látky a potrebné enzýmy 
na chudnutie. Odvodňuje organizmus 
a zmierňuje opuchy. Odstraňuje starec-
ké škvrny, zvyšuje hladinu bielkovín.

Cvikla
kremík, horčík, draslík, vápnik, zinok 
a jód. Zodpovedá za pružnosť a zdra-
vie ciev, pokožky nechtov aj vlasov.  
Obsiahnutá je v nej aj kyselina listová 
dôležitá pre zdravé srdce a cievy 

Mrkva
provitamín A, vitamíny B, C, D, E a K, 
z minerálov vápnik, horčík, železo, fos-
for, kremík a síra. Konzumácia suro-
vej mrkvy celkovo znižuje hladinu cho-
lesterolu, mrkvová šťava napomáha 
v liečbe tuberkulózy, migrény, infekč-
ných ochorení, reume a pri ochore-
niach kože.

Nájdete nás v Galérii MLYNY 
na 2. poschodí
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Baran (20. 3. – 19.4.)
Darmo si tvrdohlavý Baran povie, že 
bude ignorovať Vianoce. Nebude, ani 
keby chcel. Bude tie darčeky musieť na-
kúpiť, aj tých príbuzných navštíviť, aj 
keby sa práve na rohy postavil. V koneč-
nom dôsledku si teda rozhodne nepo-
môže, takže pre Baranov pesimistov: 
Vianoce sú len jedenkrát za rok, skúste 
si ich užiť! Pre optimistov: budú aj ten 
budúci, tak si ich užite!.

Býk (19. 4. – 20. 5.)
Býk má v živote rád všetko hmatateľné 
a materiálne. Treba si pripomenúť: dar-
čeky sú fajn, čím ich je viac, tým lepšie 
/ toto ale nie je pravidlo! / Aj ten kapor, 
aj ten šalát majú niečo do seba. Ale taká 
jazda na sánkach je tiež veľmi fajn a čím 
je tých jázd viac, tým lepšie / a toto  
pravidlom je! /. A čím je vás ne sánkach 
viac a čím idete rýchlejšie... Takže tak.....

Blíženci (20. 5. – 20. 6.)
Komunikatívny Blíženci si konečne 
prídu na svoje. Navštívia všetkých prí-
buzných, zistia všetky novinky, pokle-
betia o všetkých známych. Stretnú sa 
s kamarátmi a poklebetia o príbuz-
ných. Navštívia všetky nákupné centrá 

a podebatujú s predavačmi. Pred 
Vianocami sa im jednoducho pusa ne-
zastaví. Preto by mali úzkostlivo dbať 
na ústnu hygienu a nejesť cesnakové 
chlebíčky.

Rak (20. 6. – 22. 7.)
Vianoce sú časom, kedy je Rak skutoč-
ne šťastný. Ak ste Rakom, kúpte si kaž-
dú tú zbytočnú drobnôstku do bytu, 
ktorá sa vám páči, aj každú tú nádhernú 
zbytočnú vianočnú ozdobu, ktorú vô-
bec nepotrebujete. Ak chcete Raka ob-
darovať, kúpte mu každú tú zbytočnú 
drobnôstku do bytu, ktorá sa mu páči, 
aj každú tú nádhernú zbytočnú vianoč-
nú ozdobu....

Lev (22. 7. – 22. 8.)
Lev miluje zlato, svetlo, luxus a okáza-
losť. Vo vianočnom preklade to zname-
ná vysvietený stromček, veľa svetelných 
reťazí, zlaté prestieranie a opulentné 
večere. Ak chcete Leva obdarovať, kúp-
te mu veľkú zlatú vázu alebo krištáľo-
vý svietnik. Ak ste Levica, kúpte si dlho-
kánske zlaté umelé mihalnice.B
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Panna (22. 8. – 22. 9.)
Panna je najusilovnejšie zo všetkých 
znamení. Práve čas vianočný zvádza 
k neutíchajúcemu upratovaniu, ometa-
niu, vymetaniu a oplachovaniu. Každá, 
ale naozaj každá Panna by mala v de-
cembri odložiť prachovku, zabudnúť 
na horúce novinky zo sveta saponátov 
a aspoň raz do roka sa zaslúžene odme-
niť oddychom a roztomilými zbytoč-
nosťami.

Váhy (22. 9. – 22. 10.)
Keď sa váhavým Váham rozoznejú via-
nočné zvony, je čas nepodľahnúť pa-
nike. Znamenie, ktoré si ani za iných 
okolností nedokáže rýchlo vybrať 
z dvoch možností , má pri predsta-
ve kúpy viacerých darčekov ľahké, ba 
až ťažké nevoľnosti. Tu je jedna dobrá 
rada na mieste: Nehanbite sa opýtať, čí-
tajte listy Ježiškovi, načúvajte tajným 
prianiam. Myslite na obdarovávaných 
s láskou a riešenie sa vynorí samo..

Škorpión (22. 10. – 21. 11.)
Pre mnohých hašterivých Škorpiónov 
sú Vianoce možnosťou, ako sa po ne-
zhodách uzmieriť. V takom prípade 
sa zamerajte na darčeky stredne osob-
né, to znamená niečo medzi žehličkou 
a spodnou bielizňou. Ideálnym darče-
kom sú chutné cukrovinky alebo bon-
bóny, ktoré príjemca obľubuje / a môže, 
nie Zlatý nugát diabetikovi /. Taktiež 
dodatočne nevyťahujte predmet sporu, 
radšej si tým nugátom zalepte ústa...

Strelec (21. 11. – 21. 12.)
Strelci trpievajú depresiami vďaka stra-
te životného zmyslu a viery v život. V ta-
kýchto obdobiach sa uzatvárajú do seba 
a nič ich nemôže rozveseliť, potešiť ani 
naplniť. Trápia sa tým, že túto vieru 
stratili a ich hľadanie smeruje k nájde-
niu novej životnej štruktúry, či už du-
chovnej alebo morálnej. V období také-
hoto hľadania padnú Vianoce viac než 
vhod. Užite si dosýta ich čaro, v mno-
hom vám napovedia....

Kozorožec (21. 12 – 20. 1.)
Kozorožcovi Vianoce neprinášajú veľké 
potešenie. Keďže je to znamenie roz-
vážne a pracovité, cíti v tomto sviatku 
len kopec povinností, ktoré so sebou 
prináša. Mal by sa preto zamerať naj-
mä na duchovnú stránku veci a radosť, 
ktorú môže zažiť pri stretnutí s blízky-
mi a priateľmi. Ani vyžadovaná čistota 
a poriadok, ani nutnosť nakúpiť množ-
stvo darčekov nech mu radosť neskalia.

Vodnár (20. 1. – 19. 2.)
Vodnári sú rodení vizionári a potrebu-
jú žiť pre vyššie ciele. Sami seba vní-
majú ako svetlonosa budúceho ľud-
stva a v mnohom sú skutočne revoluci-
onári. Priateľstvo, rovnocenné vzťahy 
a pospolitosť sú pre nich veľmi dôleži-
té. Ich inštinkt z nich skutočne činí naj-
stádovitejšie a najdružnejšie znamenie. 
Vianoce sú preto pre Vodnára vítaným 
obdobím, plným srdečných stretnutí.

Ryby (19. 2. – 20 .3.)
Ak Rybám nestoja v ceste žiadne pre-
kážky, rovnako ako voda zalejú svojimi 
citmi všetko, čo majú na dosah. Odtiaľ 
pochádza zaslúžená povesť Rýb o hlbo-
kom súcite, ktorého sú schopné. Z Rýb 
sa často stáva éterická bytosť, ktorá 
sa na svet pozerá cez ružové okuliare 
a presviedča sama seba, že je všetko tak, 
ako má byť. V takomto bludnom rozpo-
ložení hľadajú Ryby niečo, čo by im po-
mohlo uniknúť od reality. Spánok, mod-
litbu alebo drogy a alkohol. Takže po-
zor na Vianoce!
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V
ian

očn
é tr

hy Ak vám bude predvianočná 
Nitra predsa len malá, skús-
te v čase adventu navštíviť 
niektoré z týchto miest:

Bratislava 
Ak máte radi vianočné hodovanie, 
vyberte sa v čase od 19.11. do 23.12. 
na vianočné trhy do Bratislavy. Začínajú 
tradičným rozsvietením vianočného 
stromčeka a vianočnej výzdoby v uli-
ciach. Zároveň s tým otvoria vybraní 
obchodníci svoje stánky. Ak držíte 
diétu, radšej sa Bratislave vyhnite. 
Majú tu doslova pasce na gurmánov 
v podobe cigánskej pečienky, tradič-
ných lokší, chlebov s masťou a cibuľou, 
pagáčov, punču, vareného vína alebo 
grogu. Tvrdý alkohol alebo pivo tu sú 
zakázané.

Výrobky predávané na týchto tr-
hoch posudzuje veľmi prísna komisia. 
Môžete sa tak spoľahnúť, že sortiment 
v stánkoch bude typicky vianočný. 
Nájdete tu dekoračné i úžitkové pred-
mety z dreva, prútia, skla, kože, šúpolia 
i včelieho vosku, ktoré dotvárajú atmo-
sféru blížiacich sa sviatkov.

Viedeň
Najväčší z viedenských vianočných 
trhov na námestí Rathausplatz vás 

privíta už 13.11. Chýbať nebude obľú-
bený srdiečkový strom a viac než 140 
stánkov plných vianočných inšpirácií. 
V ten istý deň sa otvorí i trh v bieder-
meierovskej štvrti na Spitelbergu so 
stánkami plnými umeleckých remesiel. 
O týždeň neskôr sa už rozžiaria trhy 
v celej Viedni a to až do 24.12. Najvyššie 
položený trh na vrchu Cobenzl ponúk-
ne okrem iného i eko a bio výrobky, to 
však iba počas adventných víkendov.

Budapešť
Na jeden z najväčších vianočných 
trhov v Európe, do Budapešti, môžete 
vyraziť od 26.11. Nájdete ho na námestí 
Vörösmarty. Tu tiež môžete obdivovať 
miestnu raritu, adventný kalendár 
v oknách na dome, kde sídli kavia-
reň Gerbeaud. Každý deň sa otvára 
za zvuku fanfár jedno okno, kde sa 
objaví reprodukcia diela jedného z 24 
súčasných umelcov. Na trhu kúpite 
kvalitné ľudové a remeselné výrobky. 
Nezabudnite tu ochutnať langoše, 
miestnu klobásku či cigánsku pečien-
ku, prípadne sa zahrejte Pálinkou.

Okrem bežných vianočných koláči-
kov a zdobených perníčkov nesmie 
v Maďarsku na Vianoce chýbať závin 
z kysnutého cesta, bohato naplnený 
makom alebo mletými orechmi, ktorý 
sa pred zrolovaním pokropí rozpuste-
nou kačacou masťou.

Krakov
Vianočný trh sa tu koná na hlavnom 
námestí zvanom Rynek Glowny, v his-
torickom centre mesta pod kopcom 
Wawel. Obchodíky na námestí, ale 
i v budove zvanej Sukiennice sú plné 
výrobkov z ovčej vlny, kožušín, dre-
va, jantáru, kože, včelieho vosku a pod. 
Za pozornosť stoja i tzv. szopki, betle-
hémy v tvare krakovských budov. K naj-
obľúbenejším stánkom patria obrie 
sudy, v ktorých sa predáva varené víno. 
Zahryznúť si môžete napríklad grilova-
ný syr alebo kapustnicu s mäsom.



Okrem skvelých vianočných nákupov vás čaká 

aj príjemný vianočný program plný lahôdok, 

hudby i zábavy.
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5. 12. 2010 

o 15.00 h

Mikulášska nádielka 

„Nebo verzus peklo“

6. 12. – 23. 12. 2010 

Vianočné mestečko alebo 

Symfónia Vianoc v MLYNOCH

Pre gurmánov, estétov, milovníkov Vianoc 

a tradícií, pre tých, ktorí chcú navždy zostať 

deťmi a nevyrásť...

...za zvuku vianočných kolied vás čakajú 

vianočné výrobky, dobroty a medovina, 

sviečky, výšivky aj zvončeky, čiapky, 

šály, rukavice, a keď už úplne 

zlyhá fantázia, aj teplé 

ponožky...

17. 12. 2010 o 16.00 h SZUŠ ARS Pegas
18. 12. 2010 o 16.00 h 

MLYNY a spevácke súbory19. 12. 2010 o 16.00 h 
MLYNY bavia deti

10. 12. 2010 o 16.00 h Vokálne MLYNY11. 12. 2010 o 16.00 h 

One To Three Quartet
12. 12. 2010 o 16.00 h 

MLYNY znejú folklórom

NECHAJTE SA UNÁŠAŤ 

Symfóniou Vianoc
A NAVŠTÍVTE PREDVIANOČNÚ GALÉRIU MLYNY V NITRE!

Celý výťažok z predaja kalendára poputuje 

na zakúpenie vianočných darčekov, ktoré im spolu 

odovzdáme na Mikuláša v Galérii MLYNY.

Kresby a maľby, ktoré sú v kalendári použité, sú dielami 

študentov Katedry záhradnej a krajinnej architektúry 

FZKI Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Kalendár si môžete od 7. novembra 2010 za 3 € 

zakúpiť v Galérii MLYNY, na Mestskom úrade v Nitre, 

v NISYS-e a Fóre mladých.

deti

11. 12. 2010 o 16.00 h 

One To Three Quartet
12. 12. 2010 o 16.00 h

MLYNY

Celý výťažok z predaja kalendára poputuje 

na zakúpenie vianočných darčekov, ktoré im spolu 

odovzdáme na Mikuláša v Galérii MLYNY.

Kresby a maľby, ktoré sú v kalendári použité, sú dielami 

Darujte deťom z detských domovov v Nitre 

kúsok svojej lásky
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Otvarácie 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

5. 12. 2010 o 15.00 h Mikulášska nádielka „Nebo verzus peklo“

6. 12. – 23. 12. 2010 

Vianočné mestečko alebo Symfónia Vianoc v MLYNOCH

5. 11. – 6. 11. 2010 od 10.00 do 19.00 h
Dni krásy s FAnn parfumériami 

7. 11. – 25. 11. 2010 Nitra pred 5 rokmi a teraz...

Výstava kresieb, malieb a fotografi í z dielne mladých nitrianskych 

talentov pod záštitou primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča.

Zabavte sa s nami pri mikulášskom programe, vychutnajte si 

mikulášsku detskú módnu prehliadku, divadelnú hru Ako myšky 

Vianoce zachránili, a kto vydrží až do konca, uvidí aj Mikuláša...

Nechajte sa od rána do večera skrášľovať a hýčkať značkami Max Factor, Gosh, Mavala, Collistar, Versace a Jaguar!

Každý z vás môže byť hviezdou! Netradičná prezentácia jedného 

z najväčších výrobcov a predajcov kopírovacej techniky.

26. 11. – 28. 11. 2010 od 13.00 do 19.00 h 
FaxCopy Days – Staň sa hviezdou MLYNOV 2.

12. 12. 2010 o 16.00 h MLYNY znejú folklórom

17. 12. 2010 o 16.00 h SZUŠ ARS Pegas

18. 12. 2010 o 16.00 h MLYNY a spevácke súbory

19. 12. 2010 o 16.00 h MLYNY bavia deti

10. 12. 2010 o 16.00 h Vokálne MLYNY

11. 12. 2010 o 16.00 h One To Three Quartet

Pre gurmánov, estétov, milovníkov Vianoc a tradícií, pre tých, 

ktorí chcú navždy zostať deťmi a nevyrásť...
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Ako zimná 
kráľovná

Pravá 
mikulášska 

zábava

Prekvapenie 
od FIATU

ČARO ADVENTU
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