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Jarné čítanie
s Panta Rhei

Fenomén
BUBBLE TEA

Čaj
ako zvyk, tradícia...

LETO je nádherné ročné obdobie, plné 

slnka, lúčnych kvetov a dovolenkového 

oddychu. Dovolenka ale netrvá večne, 

bez klimatizácie je na skapanie teplo a ani 

kvetenstvo už nie je to, čo na jar...

JESEŇ je melancholicky nádherná, láka 

k obdivu celého spektra farieb, radosť 

prehŕňať napadané lístie mäkučkými 

gumákmi. Tie však neprospievajú klenbe 

chodidla, podporujú tvorbu plesní 

a i zápalov močových ciest je po takých 

prechádzkach omnoho viac než napríklad 

na jar...

ZIMA je prekrásna, plná pečených 

gaštanov a voňavého punču, príjemných 

rodinných stretnutí, rozžiarených 

detských očiek a od srdca kúpených 

darčekov. Keď sa ale odzdobí posledný 

stromček a odznie posledná žlčníková 

kolika, všetci sa už tešia na jar...

JAR možno nie je pre všetkých najkrajšie 

ročné obdobie, ale ja viem svoje...

Užite si ju!
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www.gant.com | www.facebook.com/GANT.CzSk
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JAR/LETO 2014
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Nie je krajšie obdobie pre oslavu lásky, ako prichádzajúca jar. O tom veľmi dobre 
vedia návrhári americkej značky GANT. V novej kolekcii jar/leto 2014 máte jedi-
nečnú príležitosť vychutnať si atmosféru pravej preppy svadby. Tá je jednoduchá 
a čistá, plná štýlu a krásy. Je oslavou, na ktorej sa stretávate so svojimi priateľmi 
a užívate si drahocenné okamihy, ktoré navždy zostanú vo Vašej pamäti.

Dámy chcú zažiariť v sviežich šatách v pastelových 
farbách, páni budú milovať obleky z ľahkých ma-
teriálov. Každý si tu nájde svoj obľúbený kúsok - 
bude to saténová bundička s kvetinami? Vzorované 
šortky? Ľahký oblek v pastelových farbách?
Rozhodnutie necháme na Vás.

Predajňu GANT nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.



marksandspencer.sk

JARNÁ KOLEKCIA 2014
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ŠTÝLOVÁ JAR ZAČÍNA 
V MARKS & SPENCER

Dámska kolekcia  
JE PLNÁ SKVELÝCH 
NÁPADOV A VKUSU 
Kvalita, inovácie a výnimočný dizajn je 
kľúčový pre kolekciu JAR/LETO 2014, ktorú 
prináša Marks & Spencer. Mimoriadna po-
zornosť je venovaná detailu a prevedeniu. 

Každý aspekt tejto kolekcie zdôrazňu-
je uvedomelosť súčasnej ženy. 
Luxusné vyhotovenie pri dostupných cenách 
je už tradične samozrejmosť. Jar sa v dám-
skej kolekcii nesie v znamení kvetinových 
potlačí a nechýbajú svieže farby, a to hlavne 
žltá. Okrem pulzujúcej sviežosti je v hre mini-
malizmus, ktorý je viditeľný na prvý pohľad. 
Inovované strihy lichotia ženskej postave 
a  dávajú ešte viac dôvodov pre jej obdiv. 
A nezabudnite na doplnky: kabelky, šperky 
a  obuv pre dokonalý look v  duchu tejto 
sezóny. Marks & Spencer nájdete aj v  OC  
Mlyny Nitra.

SEBADÔVERA 
A ELEGANCIA 
v pánskej kolekcii
S jarnou kolekciou prichádza móda plná živo-
ta, ktorá je okorenená o farby. Tradičným pán-
skym odevom je dodaná vysokokvalitná 
konečná úprava, pričom osobitná pozornosť 
je venovaná podšívke, detailom na vreckách, 
gombíkom, strihu a zapínaniam. 

Látka a výrazná farebnosť pridáva na 
atraktivite jednoduchým tvarom, ľah-
kým úpletovým tričkám a  luxusným 
bavlneným blejzrom, ktoré sú kľúčové 
v tejto sezóne. 
Kolekcia oblečenia pre sezónu JAR/LETO 
2014 dotvárajú skvelé luxusne spracované do-
plnky. Z opaskov, pánskych tašiek, peňaženiek, 
obuvi a ďalších užitočných vecí. Ochotný per-
sonál v predajni Marks & Spencer v OC Mlyny 
Vám pomôže s kombinovaním. 



ZNAČKA LINDEX UVEDIE NA JAR NOVÚ EXKLUZÍVNU KOLEKCIU PRE 
NASTÁVAJÚCE MAMIČKY. KOLEKCIA S NÁZVOM MOM (MAMIČKA) 
BUDE V PREDAJI UŽ ZAČIATKOM MARCA AKO „EXKLUZÍVNA ONLINE 
KOLEKCIA“ NA STRÁNKACH LINDEX.COM.
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SPOLUPRACUJE

BURFITTOVOU 
S LOVISOU 

NA NOVEJ 
TEHOTENSKEJ 
KOLEKCII 
S NÁZVOM

MOM
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Pri navrhovaní tejto novinky sa Lindex rozhodol pre spoluprácu so 

známou ilustrátorkou Lovisou Burfittovou, ktorej ilustrácie sa obja-

via na tričkách kolekcie MOM. Lovisa Burfittová je jednou z najúspeš-

nejších škandinávskych ilustrátoriek, pričom jej ilustrácie sú svetovo 

preslávené vďaka jej spolupráci s najvýznamnejšími návrhárskymi 

a módnymi domami.

„Myslím si, že existuje určitý druh parížskej témy, rada vytváram 

ilustrácie podľa tunajšej architektúry – Paríž je pre mňa magickým 

mestom,“ znela odpoveď Lovisy Burfittovej na otázku, odkiaľ pochá-

dza jej inšpirácia k ilustráciám pre tehotenskú kolekciu Lindex s ná-

zvom MOM.

Túto jarnú kolekciu tvoria džínsy a iné nohavice, rovnako ako suk-

ne, topy a blúzky z tkaných a pletených materiálov. Farebná paleta 

je dobre premyslená s cieľom poskytovať mnoho možností rôznych 

kombinácií. Pri voľbe vlastností materiálov sa kládol dôraz na skutoč-

nosť, že tehotné ženy uprednostňujú odevy, ktoré sú mäkké, hladké 

a pohodlné. Detaily, ako sú pletené časti pripojené k opaskom na no-

haviciach a rôzne nastaviteľné súčasti, ktoré poskytujú priestor pre 

zväčšujúce sa bruško budúcich mamičiek, sú v prípade tejto kolekcie 

samozrejmosťou.

„Naša filozofia pri tejto kolekcii spočíva v tom, aby sme vždy ponúkali 

dobrý výber spodných dielov odevov, ktorými sú väčšinou nohavice 

a džínsy, ale tiež niekoľko modelov sukní. Naša ponuka bude zahŕ-

ňať aj topy a príležitostne aj šaty, a to v závislosti od jednotlivých 

ročných období. Vďaka tomu, že si budúce mamičky budú môcť jed-

notlivé kúsky kolekcie skombinovať a zladiť, získajú šatník, ktorý sa 

osvedčí v priebehu celého obdobia ich tehotenstva,“ hovorí Katrin 

Pellméová, produktová manažérka kolekcie MOM značky Lindex.

Prvá časť tejto jarnej kolekcie, ktorá sa skladá z dvadsiatich kúskov, 

bude uvedená na trh v 10. týždni a dodanie ďalších noviniek na obdo-

bie jar/leto je naplánované na začiatok mesiacov apríl a máj.

Móda pre tehotné - kolekcia MOM je dostupná online na www.lindex.com 

a dá sa objednať s doručením do predajne Lindex MLYNY. 

NEPLATÍTE POŠTOVNÉ!
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BUĎTE 
ŠTÝLOVÍ 
V DOPLNKOCH 
OD MANIE



Kedysi bolo trendom nosiť kontaktné šošovky. Okuliare boli objemné a nie príliš lichotivé 
k tváram ich majiteľov. Len jeden alebo dva základné štýly, a tie boli k dispozícii v rôz-
nych farbách. Deti okuliare nechceli nosiť, boli terčom posmeškov... Tento obraz z mi-
nulosti našťastie dávno pominul. Tomu je už navždy koniec. Z detí, smutných z toho, že 
musia nosiť okuliare, vyrástli ženy a muži nadšení, pretože môžu nosiť okuliare :)
Okuliarové rámy sú v súčasnosti úplne v pohode, návrhári sa predbiehajú v tom vymýš-
ľať stále nové štýly rámov. A stále viac sa stáva, že aj deti, ktoré okuliare nosiť nemusia, 
ich nosia, pretože sú skvelým módnym doplnkom a dotvárajú image. A čo viac, dokážu 
zakryť nedostatky tváre a vyzdvihnúť jej prednosti. Stačí si len dobre vybrať!

AKÉ TRENDY V SLNEČNÝCH OKULIAROCH NÁS ČAKAJÚ 
PRE SEZÓNU JAR/LETO 2014?

MAČACIE OČI novinkou samy osebe nie sú. Výstrelok, ktorý sa vrá- 

til do módy minulý rok, sa uchytil a trendový bude aj toto obdobie. 

Rám, ktorý pripomína tvar očí u mačiek bol veľmi populárny v 50-

tych rokoch a svedčí takmer každému typu tváre. Tento jedinečný 

tvar okuliarov prináša nové výrazné farby a dokonca aj štýly, keď 

rám bude mať dve rôzne farby.

CHUNKY BOLD
Pamätáte si veľké robustné ťažké okuliare, že ste chceli skôr 

zomrieť, než ich nosiť? Tak vážení, sú opäť hitom! Teraz však vo 

výraznej jednej farbe alebo dokonca v dvoch výrazných farbách.

MATEMATICKÝ LOOK
Over-sized round - ide o ďalší retro vzhľad tejto sezóny. Čo kedysi 

nosili iba účtovníci, či matematici, veľký guľatý štýl prichádza aj do 

módy. A aj iné geometrické tvary budú zaujímavé; trojuholníkový, 

alebo šesťhranný... Náročné geometrické tvary vyvážia neutrálne 

farby. A pozor, nedostatok lesku neznamená nedostatok elegancie :)

EXTRA DETAILY
Okuliare s extravagantnými detailami sú stále trendové. Hľadajte 

rôzne materiály, tvary, výrezy a zdobenia na bokoch. V sezóne 2014 

nás čakajú kovy, acetáty, drevo, korytnačia potlač, zamat... Máme 

sa na čo tešiť!

GARDEN LOOK
Ďalším módnym doplnkom sú slnečné okuliare v podobe siluety mo-

týľa. Prírodou inšpirovaní návrhári pridali okuliarom punc exotiky 

a ak chcete byť „in“, noste okuliare kvetinovo potlačené, zemité ze-

lené alebo žiarivo ružové. Cool budete tiež v okuliaroch vo farbách 

oceánovo modrej alebo tyrkysovej.

NADČASOVÝ DIZAJN
Pilotky – to je klasika, ktorej sa móda nevzdáva. Nosia ich celebri-

ty, filmové hviezdy z celého sveta a milióny obyčajných ľudí; páni, 

dámy a ani po rokoch na ne nedávajú dopustiť. S kľudným svedo-

mím môžeme konštatovať, že ide o nesmrteľný trend. Spomínate si 

ešte na film Top Gun a pilotov Toma Cruisa a Vala Kilmera? Ten im 

priniesol nebývalú slávu a nemalé postavenie. Tento model s dlhou 

životnosťou a jedinečným tvarom je pripravený čeliť ďalšej módnej 

ére. Ťažko uveriť, že sa narodili iba slúžiť armáde :) Len veľmi málo 

dizajnových predmetov a módnych doplnkov prežilo desiatky rokov 

a zostali trendové. Tento rok vyskúšajte Pilotky so zlatým rámom.

Nezabúdajme na to, že okuliare sú nielen módnym doplnkom, ale 

pomáhajú nám vidieť a chrániť náš drahocenný zrak pred škodli-

vými slnečnými lúčmi. Či už preferujete športový alebo elegantný 

look, ste nadšenec nadčasových „aviatorov“, alebo ste unášaný ak-

tuálnymi módnymi trendami, pamätajte, že okuliare sú doplnok, ale 

aj zdravotná pomôcka. A pri jej výbere buďte dôslední a zistite si:

 - či majú vaše okuliare 100%-tný UV filter

 -  či majú polarizačný filter, čo to je a prečo je vhodné ho mať

 -  akú kategóriu filtra si máte vybrať a do akých svetelných pod-

mienok

 - či je niečo super špeciálne pre šoférov a čo to je...

Najnovšie módne trendy, najnovšie kolekcie slnečných okuliarov 

a okuliarových rámov za cenu, ktorú si môžete dovoliť, vám prináša 

MANIA. V predajni MANIA, ktorú nájdete na prízemí Galérie MLYNY 

Nitra, oproti infopultu, na vás čaká široký sortiment a kvalifikovaný 

personál, ktorý vám vysvetlí, čo je pre vás najdôležitejšie pri výbe-

re... poradí vhodný rám k vášmu typu tváre, pomôže nájsť perfekt-

né okuliare a vybrať si štýl, ktorý vyzerá najlepšie, ktorý zdôrazní 

vašu osobnosť a vzhľad...

Staňte sa naším zákazníkom a na vlastnej koži ucítite, ako sa stará-

me o svojich verných. Staviame na dôvere a darí sa nám. Príďte sa 

presvedčiť a informovať.

11



ŽIVÁ, NEVŠEDNÁ, 
VÝNIMOČNÁ 

A SEXI
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Po Budapešti, Bratislave, Nových Zámkoch a Prahe, už aj v Nitre ex-

kluzívna referenčná predajňa, v ktorej máte možnosť uloviť modely 

nových kolekcií medzi prvými.

Sugarbird je maďarská značka módneho oblečenia, ktorá sa svojou 

jedinečnosťou, kvalitou, materiálom i vzhľadom vyrovná veľkým 

zahraničným značkám. Z každého modelu vyžaruje ženskosť a jedi-

nečnosť, bez ohľadu na to, či sa jedná o večerné šaty, každodenný 

outfit alebo jogging. 

Ak ste žena náročná na svoj vzhľad, oceňujete rôznorodosť a rada 

sa nechávate hýčkať kvalitou a štýlom za prístupné ceny, tak kolek-

cie Sugarbird sú ako stvorené pre vás! 

Keďže sú jednotlivé modely vyrábané v limitovanom množstve, ko-

lekcie sú veľmi atraktívne a exkluzívne. Veď ktorá z nás by si nepriala 

mať v šaťníku jedinečný kúsok, možno ako jediná na Slovensku? 

Sugarbird vám ponúka na výber zo širokej škály trendových kúskov, 

či už hľadáte potešenie na všedné dni, decentný outfit do práce 

alebo elegantný kúsok na ples. 

Plesová sezóna je už síce v plnom prúde, ale v prípade že ešte stále 

hľadáte tú pravú róbu podľa vašich predstáv, alebo si len chcete uro-

biť radosť s pekným kúskom, ktorý vám padne ako ušitý, navštívte 

našu predajňu na 1. poschodí Galérie MLYNY.

Máme pre vás pripravené nové kolekcie: Zé – v znamení jednodu-

chých línií a kultivovanej elegancie, LoveBuzz so štipkou pobláznenia, 

kreativity a slobody a Black Sugar by M. Schiffer pre dámy s vy-

zrelým štýlom, ktoré presne vedia čo chcú a neboja sa ísť si za tým.

www.facebook.com/SugarbirdGaleriaMlynyNitra

Predajňu SUGARBIRD nájdete na 1. poschodí Galérie MLYNY (vedľa Panta Rhei).

TAKÁ JE SUGARBIRD. 
A VY MÔŽETE BYŤ TIEŽ! 
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14 Predajňu HUMANIC nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.



VÝSTAVA 
FOTOGRAFIÍ 

ISLAND 
GALÉRIA MLYNY V NITRE HOSTILA V DŇOCH 26. 1. - 10. 2. 2014  
PUTOVNÚ VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ MAREKA BOBULU A JEHO 
MANŽELKY JANKY BOBULOVEJ, DOKUMENTUJÚCICH ÚCHVAT-
NÉ PRÍRODNÉ SCENÉRIE OSTROVA V SEVERNOM ATLANTIKU, 
KTORÝ JE GEOLOGICKY NAJMLADŠÍM MIESTOM TEJTO PLA-
NÉTY. AUTORI PREDSTAVILI NÁVŠTEVNÍKOM 25 VEĽKOFORMÁ-
TOVÝCH FOTOGRAFIÍ, NA KTORÝCH BOLO MOŽNÉ OBDIVOVAŤ 
VEĽKOLEPÉ KONTRASTY HÔR VYSTUPUJÚCICH Z FJORDOV 
SEVERNÉHO ISLANDU, EXOTICKY PÔSOBIACE PLÁŽE JUHU, 
MYSTICKY PÔSOBIACE VODOPÁDY, ALE I DRSNÉ PLANINY 
A MALEBNÉ POHORIA VNÚTROZEMIA TEJTO NEZABUDNUTEĽ-
NEJ KRAJINY. ZO STRUČNÝCH POPISOV FOTOGRAFIÍ SA NÁV-
ŠTEVNÍCI DOZVEDELI MNOŽSTVO ZAUJÍMAVÝCH FAKTOV. NA-
PRÍKLAD, ŽE JE NA ISLANDE ĽADOVEC S HRÚBKOU VIAC AKO  
1 KILOMETER, ALE I TO, PREČO NEMAJÚ ISLANĎANIA ZA ME-
NOM PRIEZVISKO. PRETOŽE NÁS ZAUJÍMAL VZNIK TAKÝCHTO 
JEDINEČNÝCH FOTOGRAFIÍ, POLOŽILI SME PÁR OTÁZOK AUTO-
ROVI, PÁNOVI MAREKOVI BOBULOVI.

AKO STE SA DOSTALI K FOTOGRAFOVANIU? 
K fotografovaniu ma priviedol môj otec – Juraj Bobula, ktorý sa venu-

je najmä foteniu krajiniek a vydal niekoľko desiatok kalendárov s tema-

tikou slovenskej prírody a najmä Vysokých Tatier. Fotením sme nakazili 

aj moju manželku Janu, ktorá je spoluautorkou výstavy.

JE PRE VÁS FOTOGRAFOVANIE PROFESIOU ALEBO LEN 
HOBBY? 
Fotenie je pre mňa hobby, venujem sa mu príležitostne popri práci 

v marketingovej oblasti. Jana opustila svoje pôvodné zamestnanie 

a aktuálne sa snaží foteniu venovať profesionálne.

PREČO PRÁVE ISLAND? 
Island bol Jankin dlhoročný cestovateľský sen. Je to krajina, ktorú je iba 

veľmi ťažké opísať slovami, ale fotí sa výborne. Preto sme sa rozhodli 

ukázať Slovákom Island prostredníctvom našej výstavy. Ostrov je väč-

ší ako Slovensko, ale žije na ňom menej ľudí ako v Bratislave. Napriek 

tomu, že cestujete po relatívne malom území, máte pocit, že preska-

kujete z kontinentu na kontinent – malebné pohoria severu vystupu-

júce z krásnych fjordov, drsné náhorné plošiny a planiny vnútrozemia, 

vulkanické pohoria hýriace všetkými spektrami farieb, zelené podhoria 

ľadovcov na juhu a pomedzi to vodopády ako z rozprávky. Je to krajina, 

ktorá podľa mňa šokuje v tom najpozitívnejšom zmysle.

AKÚ DLHÚ DOBU STE NA ISLANDE STRÁVILI? CESTOVALI 
STE SAMI? 
Strávili sme tam 3 týždne a čas sme si rozdelili na spoznávanie seve-

ru, časti vnútrozemia a nakoniec juhu. Na severe nás sprevádzali pria-

telia, inak sme cestovali sami a väčšinu času sme spali v prenajatom 

osobnom aute. Na prvé počutie to možno neznie práve atraktívne, 

ale pre nás to bola s veľkým náskokom najlepšia dovolenka, akú sme 

zatiaľ zažili a už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu Islandu.

AKÍ SÚ ISLANĎANIA? 
To je asi subjektívne, ale nám boli veľmi sympatickí. Sú to veľmi milí, 

úprimní a pohostinní ľudia. Takže povestnú chladnosť severanov sme 

tam nezažili. Ja osobne nemám rád prehnanú a preafektovanú po-

hostinnosť s úsmevom na 2 prsty, akú nájdete v Amerike. Islanďania 

mi ale fakt vyhovovali. Myslím, že by sme sa od nich mohli niekto-

ré veci učiť. Polícia chodí neozbrojená, autá sú pred domami neza-

mknuté, v obchode s potravinami je stolík s pripravenou termoskou 

s kávou. Okrem toho musím ako chlap vyzdvihnúť krásu Islanďaniek, 

ktoré sú nádherné. 

AKÉ MÁTE FOTOGRAFICKÉ PLÁNY DO BUDÚCNOSTI? 
Manželka fotí najmä malé deti a rodiny, čomu sa bude ďalej venovať 

do najbližšej cesty za dobrodružstvom. Ja teraz dočasne odkladám 

fotoaparát a venujem sa ďalej marketingu. Ak však mala Vaša otázka 

geografický charakter, tak obaja považujeme celú planétu Zem za 

ohromne fotogenické miesto, takže aj doma v Tatrách, aj inde na 

Slovensku, ktoré je plné zázrakov prírody, a možno aj niekde na juž-

nej pologuli, kde sme zatiaľ neboli.

A PREČO NEMAJÚ ISLANĎANIA ZA MENOM PRIEZVISKO...? 
Presnú odpoveď sme nejak exaktne vedecky nehľadali, ale pravdepo-

dobne je to aj tým, že to ani v ich histórii nemá žiadne korene. Kedysi 

takto fungovali všetky severské národy a keďže Islanďanov nie je 

veľa, tak tu priezviská nepoužívali a dodnes ani väčšina nepoužíva. 

Vždy im stačilo pomenovanie krstným menom, napríklad Magnus – 

Olafov syn, teda Magnus Olafson. Ak by mal Magnus syna Eggerta 

a dcéru Anitu, tak v ich mene sa starý otec Olaf nespomenie, ale sa 

budú volať Eggert Magnusson a Anita Magnusdóttir. V telefónnom 

zozname ich tak logicky treba hľadať podľa krstného mena a profe-

sie, ktorú si do zoznamu uvedú.

Ďakujeme za rozhovor.

GALÉRIA ZÁZRAKOV PRÍRODY 
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tričko 12.95 € | džínsy 39.95 €
náramok farebný 4.95 €

 náramok - oranžový, zelený 1.95 €
tričko 16.95 €
sveter 19.95 € 
sukňa 19.95 €
čiapka 4.95 €

tričko 12.95 €nohavice 19.95 € bunda 49.95 €náhrdelník 6.95 €

Predajňu NEW YORKER nájdete v Galérii MLYNY na prízemí a 1. poschodí.



tričko 19.95 €
sveter 19.95 €

tričko 24.95 € | džínsy 39.95 €
náhrdelník 6.95 €

prsteň 3.95 €

tričko 9.95 € | bunda 29.95 €
nohavice 29.95 €dievča | tričko 12.95 € | sukňa 12.95 € | bunda 19.95 €

náramok 5.95 € | prsteň 3.95 € | náhrdelník 5.95 € 

chlapec | tričko 14.95 € | bunda 39.95 € | džínsy 39.95 € 

korzet 19.95 €
nohavičky 5.95 €podprsenka 9.95 € | nohavičky 6.95 €

tričko 12.95 € | džínsy 39.95 €
náramok farebný 4.95 €

 náramok - oranžový, zelený 1.95 €

šaty 24.95 €
prsteň 19.95 €

pulóver 19.95 €
 sukňa 16.95 €

tričko 24.95 € | džínsy 39.95 €
náhrdelník 6.95 € | prsteň 3.95 €

bunda 39.95 € | čiapka 7.95 €
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ŠPORTOVÁ ROMANTIKA INŠPIROVALA KOLEKCIU H&M PRE TOHTO-
ROČNÚ JAR. KOLEKCIA JE PLNÁ PASTELOVÝCH FARIEB, ALE NETRE-
BA ZABUDNÚŤ AJ NA VEČNE ŽIJÚCI DENIM A TIEŽ ZLATÉ DOPLNKY. 
DETSKÁ A PÁNSKA KOLEKCIA JE ZASA PLNÁ ZAUJÍMAVÝCH FAREB-
NÝCH POTLAČÍ. 

PRVÁ 
OCHUTNÁVKA 

JARI V

24.95 EUR

24.95 EUR

29.95 EUR

9.95 EUR
19.95 EUR



Predajňu H&M nájdete v Galérii MLYNY na prízemí a 1. poschodí. 19

7.95 EUR

24.91 EUR

39.95 EUR

17.95 EUR

7.95 EUR

4.95 EUR

12.95 EUR

24.95 EUR

39.95 EUR



PRVÁ 
MISS AEROBIK 
ČESKO-SLOVENSKO 
V MLYNOCH

20
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V APRÍLI PRIPRAVUJE BODYWORLD FITNESS & WELLNESS CENTRUM HISTORICKY PRVÚ MISS 
AEROBIK ČESKO-SLOVENSKO. AK SA CHCETE STAŤ PRVOU MISS AEROBIK ČESKA A SLOVEN-
SKA, STAČÍ PRÍSŤ DŇA 27. APRÍLA 2014 DO OBCHODNÉHO CENTRA MLYNY A UKÁZAŤ, ČO VO 
VÁS DRIEME. PRÍĎTE SA AJ VY POZRIEŤ NA KRÁSNE, ŠIKOVNÉ ŠPORTOVKYNE. NEBUDE SA IBA 
SÚŤAŽIŤ, PRE DIVÁKOV JE PRIPRAVENÝ ZAUJÍMAVÝ SPRIEVODNÝ PROGRAM, KDE HLAVNÝM 
ÚČINKUJÚCIM BUDE SKUPINA MADHOUSE. PO KONKURZE BUDÚ MAŤ VŠETCI MOŽNOSŤ ZACVI-
ČIŤ SI NA ŠPECIÁLNEJ AEROBIKOVEJ DVOJHODINOVKE. 
PRE VIAC INFORMÁCIÍ SME VYSPOVEDALI ORGANIZÁTORKY KONKURZU PRE SLOVEN-
SKO SAŠU HALMOVÚ A PRE NITRIANSKY KRAJ BOHUMILU POLÁČKOVÚ. SAŠA JE ŠIKOVNÁ 
CVIČITEĽKA SKUPINOVÝCH CVIČENÍ HLAVNE ZUMBA A PILOXING. BOHUMILA – BOBA JE 
MANAŽÉRKA FITNESS & WELLNESS CENTRA BODYWORLD A DLHOROČNÁ TRÉNERKA 
AEROBIKU A FITNESS.

ČO JE HLAVNÝM CIEĽOM SÚŤAŽE?
Cieľom súťaže je vybrať najkrajšiu, najtalentovanejšiu a najšikovnej-

šiu športovkyňu (aerobičku) z Českej republiky a Slovenska.

KEDY A KDE MÔŽU PRÍSŤ DIEVČATÁ NA KONKURZ?
Dievčatá môžu prísť na konkurzy v Čechách aj na Slovensku. Práve 

jeden zo slovenských konkurzov sa bude konať v Nitre 27. 4. 2014 

v Galérii Mlyny, ďalej v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.

MUSÍ BYŤ UCHÁDZAČKA PROFESIONÁLNA CVIČITEĽKA AERO- 
BIKU ALEBO STAČÍ, AK CVIČÍ AEROBIK RAZ ZA TÝŽDEŇ?
Vôbec netreba byť profesionálnou cvičiteľkou aerobiku alebo špor-

tovou aerobičkou. Prihlásiť sa môžu všetky dievčatá, ktoré sú špor-

tovo zdatné a majú cit pre hudbu, vek od 18 do 28 rokov. Pokiaľ si 

veríš, tak čakáme práve na TEBA!

SAŠA, VY STE SA OBDOBNEJ SÚŤAŽE ZÚČASTNILI V ROKU 2008. 
PRIBLÍŽTE NÁM, ČO VÁM SÚŤAŽ DALA, VZALA, ČÍM VÁM PO-
MOHLA...?
Táto súťaž bola na úžasnej úrovni, organizácia bola úplne špičková 

a všetky dievčatá super pripravené. Nikdy mi nebolo ľúto, že som 

do toho išla, aj keď nie vždy to bolo jednoduché, keďže táto súťaž 

nie je len o kráse, museli sme aj veľmi veľa trénovať. Zážitky mi ale 

nikto nikdy nezoberie, takže každopádne odporúčam! 

PORADÍTE DIEVČATÁM, AKO SA ČO NAJLEPŠIE PRIPRAVIŤ?
Nezabúdať na cvičenie a regeneráciu. Aerobik sa neustále posúva ďa-

lej, treba navštevovať rôzne hodiny, sledovať nové trendy a získavať 

aktuálne poznatky. Aby ste sa vyhli pretrénovaniu, sauna a masáž, 

ktoré nájdete na 2. poschodí Galérie Mlyny vo fitness a wellness Bo-

dyWorld, sú výbornou kompenzáciou. Najviac obľúbená po namáha-

vom cvičení je infra sauna. Po nej padne vhod aj masáž, pri ktorej sa 

vhodne uvoľnia svaly. V ponuke je niekoľko dostupných druhov masáží 

– najfrekventovanejšia je klasická a športová masáž. Ďalej je k dispo-

zícii medová, relaxačná a taktiež bankovanie a elektroliečba. Fitness 

centrum má pre vás k dispozíícii aj solárium, aby vaše vypracované 

svaly pekne vynikli na opálenom tele. Značka Ergoline je dlhodobým 

dodávateľom soláriových zariadení na slovenskom trhu a vďaka jej 

úspechu a inovatívnym riešeniam je opálenie stále a pekné.

CHYSTÁTE AJ NEJAKÉ PREKVAPENIE PO KONKURZE?
Bonusom nielen pre súťažiace dievčatá a prítomných divákov, ale aj 

okoloidúcich je špeciálna dvojhodinovka aerobiku, kde naše profe-

sionálne precvičovateľky predvedú nové aerobikové trendy. Okrem 

svetoznámej Zumby predstavia aj nové cvičenie Piloxing či Fat De-

molation. Piloxing uviedla na nitriansky fitness trh Saša Halmová. 

Cvičenie Fat Demolation je určitým výhonkom klasického Body 

Worku, ktoré je obohatené o tanečné prvky. Tento druh aeróbneho 

cvičenia vymyslela precvičovateľka Boba Poláčková a precvičuje ho 

priamo vo fitness centre BodyWorld. 

Cvičenie Fat Demolation vzniklo na základe mojich dlhoročných skú-

seností s aerobikom a fitness. Ide o mix cvičení od aerobiku po cviče-

nia využívané v dnes veľmi populárnom crossfite. Pre viac informácií 

kliknite na www.fitnessmlyny.sk



KAŽDÚ HODINU SI U NÁS KÚPITE 10 OBLEKOV
 tradičná slovenská značka



KAŽDÚ HODINU SI U NÁS KÚPITE 10 OBLEKOV

vystrihnuté poukážky si môžete uplatniť

na predajni OZETA, 

v oc GALÉRIA MLYNY Nitra

až do 30.6.2014

www.ozeta.sk

708000103706 708000103707

708000103709708000103708

platí do 30.6.2014 platí do 30.6.2014 

platí do 30.6.2014 platí do 30.6.2014 
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VLASY 
NA JAR 
KUČERAVÉ

POMÔŽU ŠTIPCE
Každý prameň umytých, rozčesaných a ešte trochu vlhkých 

vlasov si vždy natočíme na jeden či dva prsty a pri hlave ho 

upevníme kaderníckym štipcom. Ak chceme menšie kadere, na-

berieme menej vlasov a naopak. Potom si vlasy trochu prefénu-

jeme a asi po 15 minútach štipce vyberieme. Vlasy nečešeme, 

len našuchoríme a prestriekame lakom.

 

ALOBALOVÁ TECHNIKA
Je vhodná aj pre ženy s polodlhými alebo kratšími vlasmi. Najprv 

si z fólie nastriháme asi desaťcentimetrové pásiky. Pramienky 

vlasov, ktoré náhodne vylovíme, zatláčame postupným skrúca-

ním do alobalu, kým ho nesformujeme do loptičky. Pokračuje-

me, kým nemáme hlavu plnú alobalových loptičiek. Potom ich 

fénujeme teplým vzduchom, takže sa pritom zohrejú a pôsobia 

aj na vlasy. Po desiatich minútach, keď vychladnú, ich dáme dole 

a uvidíme, akú bujnú hrivu sme si práve vyrobili.

 

OBRÚSKY SA NEZDAJÚ
Je to osvedčená technika natáčania suchých vlasov. Rozprestre-

té obrúsky trikrát po dĺžke preložíme a na improvizované pa-

pierové papiloty natočíme vybrané pramienky od končekov až 

po korienky smerom dovnútra. Konce každého obrúska potom 

zviažeme a natočené vlasy nahrejeme sušičom. Keď vychladnú, 

obrúsky odstránime a vlasy si našuchoríme. Bohaté kučery si 

poistíme trochou laku.

 

AKO O KUČERY NEPRÍSŤ
• Nikdy si ich nečešme alebo nekefujme, stačí ich upravovať 

prstami.

• Keď počas dňa trochu ochabnú, stačí ich prstami prehrabať 

a našuchoriť. Účinné je aj skloniť hlavu a masírovať vlasy pri 

korienkoch, aby sa trochu vzpriamili a v rovnakej polohe ich 

pri korienkoch aj prestriekať tekutým tužidlom (nie však pe-

novým). Napokon prudkým pohybom zdvihneme hlavu a vlasy 

vrátime do pôvodnej polohy.

• Vlasy nezaťažujeme množstvom stylingových prípravkov, aby 

boli kučery pružné, také sú najkrajšie a pôsobia aj prirodze-

nejšie.

• Kučery budú dokonalé len vtedy, ak nie sú na konci rozstrapa-

tené. V tom nám pomôžu špeciálne krémy s obsahom zvlhču-

júcich substancií, po aplikácii ktorých budú vlasy poslušnejšie.

OTEPLENIE NÁM SNÍMA ČIAPKY Z HLAVY, PRETO JE 
DOBRÝ ČAS NA ZMENU ÚČESU. A MÔŽEME SI DOVOLIŤ 
AJ TROCHU ODVIAZANÉ ALTERNATÍVY. NECH VŠETCI 
VIDIA, AKO VIEME DRŽAŤ KROK S JARNOU ATMOSFÉ-
ROU PLNOU OPTIMIZMU. NAPRÍKLAD KUČERY, TIE ASI 
NAJLEPŠIE VYSTIHNÚ RADOSŤ, S AKOU SA OPÄŤ PLNÉ 
ENERGIE VRHÁME DO ŽIVOTA. A PRETOŽE PRIRODZENE 
VLNITÉ VLASY NIE SÚ KAŽDÉMU SÚDENÉ, MUSÍME TÝM 
NAŠIM TROCHU POMÔCŤ. DOSIAHNUŤ BOHATÝ ÚČES, 
KTORÝ ZAUJME, MÔŽEME NIEKOĽKÝMI TECHNIKAMI. 
A NEPOTREBUJEME K TOMU ŽIADNE PROFESIONÁLNE 
PLASTOVÉ NATÁČKY ČI PENOVÉ PAPILOTY.



POHYB JE NAJLEPŠIA 

MEDICÍNA
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ŽIJEME V SPOLOČNOSTI, KTOREJ CHARAKTERISTICKÝM ZNAKOM JE NEDOSTA-
TOK POHYBU. POVAŽUJEME ZA CELKOM NORMÁLNE, ŽE VÄČŠINA Z NÁS DENNE 
PRESEDÍ V PRIEMERE 12 HODÍN. NIET SA POTOM ČO ČUDOVAŤ, ŽE SME MALÁTNI, 
SKLESNUTÍ A SLABÍ. ZABUDLI SME TOTIŽ NA TO, ŽE NÁŠ ORGANIZMUS JE NA-
STAVENÝ NA POHYB. DENNE PRETO POTREBUJEME POHYBOVÉ STIMULY, KTORÉ 
UDRŽIAVAJÚ A ROZVÍJAJÚ NAŠE TELESNÉ SCHOPNOSTI. 

AKTIVOVANIE SVALSTVA – NEVYHNUTNÝ PREDPOKLAD PRE 
UDRŽANIE ZDRAVIA 

Pri pohybe vo všeobecnosti, a pri športe zvlášť, sa v závislosti od 

rozsahu, intenzity a trvania viac alebo menej aktivizuje svalstvo. 

Používanie alebo nepoužívanie svalstva má rozhodujúci význam pre 

duševno-duchovno-telesnú výkonnosť a tým zásadným spôsobom 

vplýva na spôsob života, každodenné činnosti a s tým spojenú spo-

kojnosť a zmysluplnosť života. 

Nasledujúce aktivity sú najvhodnejším prostriedkom, ako sa vyhnúť 

ochoreniam z nedostatku pohybu:

1. Vytrvalostné športy (beh, bicyklovanie, chôdza, plávanie a pod.) 

na udržanie a zlepšenie výkonnosti srdcovo-cievneho systému ako aj 

na zníženie rizikových faktorov degeneratívnych srdcovo-cievnych 

ochorení. 

2. Športy orientované na silu (posilňovanie) na udržanie resp. zväč-

šenie svalovej hmoty, na posilňovanie kostí resp. prevenciu rednutia 

kostí, ako aj zlepšenie držania tela a pod.

3. Športy orientované na pohyblivosť a ohybnosť (gymnastika, 

joga, strečing) na udržanie resp. zlepšovanie bežných činností, zlep-

šenie držania tela a prevencie proti zraneniam.

4. Športy orientované na koordináciu, rovnováhu a šikovnosť 

(gymnastika, bicyklovanie, slackline) predovšetkým ako prevencia 

pred úrazmi a zraneniami, na tréning mozgu a uvoľnenie psychic-

kého napätia.

NEDOSTATOK POHYBU
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) hovoríme o nedo-

statku pohybu vtedy, keď je naša telesná aktivita menšia ako 150 mi-

nút miernej záťaže za týždeň. To zodpovedá 30-tim minútam športu 

5-krát do týždňa. 

Z geneticky naprogramovaného bežca sa stal človek chronickým 

„vysedávačom“, pracujúcim prevažne duševne. Zatiaľ čo naši pred-

kovia v dobe kamennej denne absolvovali ako lovci a zberači 20 až 

40 km, dnešný človek prejde denne asi 4 km (cca. 6000 krokov). Ešte 

pred 100 rokmi ľudia telesnou aktivitou spotrebovali 90 % získanej 

energie, dnes je to vďaka „technickej revolúcii“ ani nie 1 percento. 

Tento obrovský pokles fyzickej aktivity nemôže ostať bez následkov 

na ľudský organizmus. 

NÁSLEDKY NEDOSTATKU POHYBU
Nedostatok pohybu je pre naše zdravie rizikovým faktorom číslo 1. 

Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zomrie na 

jeho následky ročne asi 3,2 miliónov ľudí (1 človek každých 6 sekúnd). 

Okrem toho s pribúdajúcim vekom a znižujúcou sa kondíciou stále 

stúpa počet ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc (pri chôdzi, obliekaní, 

jedení, toalete atď.), ako aj spotreba liekov.

Ochorenia spôsobené nedostatkom pohybu - označované aj ako „ci-

vilizačné“, alebo „choroby blahobytu“ - zasahujú najrôznejšie orgány 

a systémy orgánov a zároveň vplývajú na celý organizmus:

 • srdcovo-cievny systém

 •  aktívny (svalstvo) a pasívny (kosti, chrupavky atď.) pohybový 

aparát

 • tráviaci systém

 • hormonálny systém

 • vegetatívny nervový systém

 • centrálny nervový systém

 • imunitný systém

Predajňu INTERSPORT nájdete v Galérii MLYNY na prízemí. 27
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Predstavte si, že sa na svet pozeráte iba 

ušami. A počujete úplne všetko.

Dej románu Kandidát sa odohráva počas 

prezidentskej kampane pred nekonkrét-

nymi prezidentskými voľbami v jednej 

konkrétnej krajine. Hlavný hrdina sa živí 

odpočúvaním a písaním denníkov. Ne-

tuší, pre koho pracuje. Sleduje a odpo-

čúva biskupa Jozefa, šialeného majiteľa 

reklamnej agentúry Adama Lamberta 

a nevýrazného prezidentského kandidá-

ta s írečitým menom Potôň. Nadšenie 

z novej zákazky však vystrieda znechutenie z manipulačných hier 

vplyvných ľudí. 

Kandidát je politická fraška, smutno-smiešne zobrazenie toho, čo sa 

v tejto malej krajine udialo, deje a veľmi ľahko udiať môže. 

Knižné vydanie Kandidáta sa stalo podkladom pre rovnomenné fil-

mové spracovanie v réžii Jonáša Karáska.

viaz., 256 s., 125x200, MOC 9,90 €

MAROŠ HEČKO A MICHAL HAVRAN
KANDIDÁT - DENNÍKY Z ODPOČÚVANIA

JARNÉ ČÍTANIE

Na brehu rieky Baztán v navarrskom 

údolí objavia nahé telo mladého 

dievčaťa v zvláštnej polohe. Prípad 

zarážajúco pripomína nedávnu vraž-

du. Aká bytosť má na svedomí smrť 

mladých dievčat a prečo ich rituálne 

zabíja? Miestnych obyvateľov ovláda 

strach, zdá sa, že dávne baskické le-

gendy ožívajú. Vyšetrovaním poveria 

inšpektorku z oddelenia Kriminálnej 

polície Amaiu Salazarovú. Stopy ju 

privedú späť do rodného Elizonda, 

odkiaľ sa kedysi snažila navždy uniknúť. Traumatické zážitky 

a ponuré rodinné tajomstvo sa opäť vynárajú. Amaiu prenasle-

duje vlastná minulosť, závisť kolegov, no ešte väčším nepriate-

ľom je čas. Hrozba, že vrah udrie znova, je silná.

viaz., 360 s., 145x227, MOC 13,90 €

DOLORES REDONDOVÁ  
NEVIDITEĽNÝ STRÁŽCA 

Koniec Camelota

V januári 1961, počas eskalujúcej stu-

denej vojny, skladá v Bielom dome pre-

zidentskú prísahu John Fitzgerald Ken-

nedy. Začína sa tak boj za zastavenie 

prenikania komunizmu. Na prezidenta 

USA číhajú vážne ťažkosti, osamelosť, 

zvádzajú ho zradné lákadlá. Jeho krásna 

mladá manželka Jackie si len ťažko zvyká 

na život pod ustavičnou kontrolou. Na-

priek osobným a politickým prešľapom 

Kennedyho popularita narastá. Postup-

ne sa však rozširuje aj okruh prezidentových nepriateľov – patrí 

k nim sovietsky vodca Nikita Chruščov, kubánsky diktátor Fidel 

Castro a riaditeľ CIA Allen Dulles. 

Zoznam ľudí, ktorí idú prezidentovi po krku, sa ešte rozrastie, keď 

jeho brat a minister spravodlivosti Robert Kennedy ostro zasiahne 

proti vplyvným skupinám organizovaného zločinu.

V novembri 1963, počas svojej kampane za znovuzvolenie, sa JFK 

stáva obeťou streľby a Amerika je v šoku. Kým Jackie a národ smú-

tia, začína sa hon na páchateľov. 

Známy moderátor televíznej diskusnej relácie The O’Reilly Factor 

pútavým spôsobom prezentuje podrobnosti brutálnej vraždy 

Johna Fitzgeralda Kennedyho i fakt, že séria výstrelov z pušky 

v jedno dallaské popoludnie nemala za následok len smrť milované-

ho človeka, ale aj osudové rozštiepenie 

americkej verejnosti v otázke vietnam-

skej vojny a následné narušenie kultúr-

nopolitického ovzdušia USA.

viaz., 344 s., 125x200, MOC 13,90 €

BILL O’REILLY A MARTIN DUGARD 
ATENTÁT NA KENNEDYHO

Emocionálny a nevšedný román o tom, 

ako milujeme, ako sa staráme jeden 

o druhého a ako naše životné rozhod-

nutia rezonujú naprieč generáciami. 

Dve malé polosiroty z afganskej de-

diny – trojročná Pari a jej veľký brat 

Abdulláh, majú nádherný a jedinečný 

vzťah. Pre desaťročného Abdulláha je 

jeho malá sestra to najdrahšie, čo má, 

a obetavo jej nahrádza mamu. Jediná 

životná situácia však ovplyvní nielen 

ich životy, ale zasiahne aj množstvo 

ľudí okolo nich a stane sa svedectvom morálnej zložitosti života. 

V multigeneračnom románe Hosseini podrobne analyzuje spô-

soby, akými sa v rodinách vychováva, ale aj zraňuje, zrádza i reš-

pektuje, ako sa obetujeme jeden pre druhého a neraz nás zarazí 

konanie našich najbližších v osudných okamihoch.

Román A hory odpovedali ozvenou je nádherná intímna sága 

vyrozprávaná v príbehoch rôznymi rozprávačmi, z ktorej dýcha 

autorovo hlboké a súcitné porozumenie toho, čo nás definuje 

ako ľudské bytosti a formuje náš život. Je to kniha do kresla, 

v ktorom sa spomalí čas – o šťastí v pokore, o ktorom možno ani 

len netušíme.

viaz., 408 s., 125x200, MOC 13,90 €

KHALED HOSSEINI  
A HORY ODPOVEDALI OZVENOU 

Predajňu PANTA RHEI nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.



Počas dní 8. - 9. marca 2014 budú priestory vstupnej haly Galérie 

MLYNY hostiť netradičnú výstavu. Už samotný názov „Dni originali-

ty” napovedá, že sa jedná o exkluzívnu a jedinečnú predajnú výsta-

vu originálneho umenia, módy a módnych doplnkov ako i prezentá-

ciu remesiel a zaujímavých projektov. 

Hlavnou myšlienkou výstavy je prepojenie tradícií našich pred-

kov a remeselnej výroby so súčasnou modernou tvorbou. Kvalitu 

celého podujatia garantuje účasť najlepších a najoriginálnejších 

tvorcov nielen zo Slovenska, ale i z Čiech, ktorí vám ochotne pred-

vedú a opíšu techniky, ktorými pracujú, materiály, ktoré používajú 

a oboznámia vás so zdrojmi svojej inšpirácie. Táto predajná výsta-

va vás môže nielen poučiť a inšpirovať, ale vám umožní doplniť 

svoj šatník nevšednými umeleckými módnymi kúskami a autor-

skými doplnkami.

Navštívte tieto jedinečné Dni originality a zažite originálnu, auten-

tickú atmosféru tvorby a zrodu umeleckých diel.

MÓDA INAK ALEBO 

DNI ORIGINALITY
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MÓDNY DIKTÁT VELÍ KAŽDÚ SEZÓNU OBLIECŤ A OBUŤ NIEČO INÉ. PRONTO 
MÓDA JE DNES TU A ZAJTRA V ZABUDNUTÍ. KONFEKCIA JE SAMOZREJME ÚŽAS-
NÁ VEC, PONÚKA MASÁM KVALITNÚ MÓDU ZA DOBRÉ CENY. POTOM UŽ JE NA 
KAŽDEJ NOSITEĽKE, ABY SI NAŠLA SVOJ VLASTNÝ ŠTÝL A Z KOMBINÁCIE KON-
FEKČNÝCH KÚSKOV VEDELA VYTVORIŤ OUTFIT, KTORÝ PODČIARKNE A DOPLNÍ 
JEJ OSOBNOSŤ. 
ČO VŠAK PONÚKNUŤ ZÁKAZNÍKOM, KTORÍ KONFEKCIU NEOBĽUBUJÚ, PRÍPADNE 
JU CHCÚ DOPLNIŤ NIEČÍM VÝTVARNE A REMESELNE VÝNIMOČNÝM?



točnú voľnosť pohybu, dieťa má pocit ako keby chodilo naboso. Cíti 

nerovnosti terénu a získava podnety z povrchu, čím sa posilňujú 

nohy, zdokonaľuje sa rovnováha dieťaťa. Svaly sa môžu správne na-

pínať a krok po kroku silnieť. Čím ohybnejšia obuv, tým väčší rozsah 

pohybu a práca svalov. Nosením takýchto topánok sa dá predísť 

väčšine ortopedických problémov.

Priedušná vrchná časť z mäkkej kože, silná protišmyková podrážka 

z brúsenej kože – to všetko prispieva k tomu, aby tieto topánočky 

boli jedinečne pohodlné a zároveň bezpečné.

Pomocou praktickej gumičky sa obúvajú aj vyzúvajú veľmi jednodu-

cho, a určite ostanú na nohe.

ČO MÔŽETE UROBIŤ PRE TO, ABY SA NOHY VAŠICH DETÍ 
VYVÍJALI ZDRAVO A NEMALI S NIMI PROBLÉMY ANI V DO-
SPELOSTI?

Väčšina odborníkov už dnes súhlasí s tým, že lezenie a chôdza na-

boso pomáha prstom na nohe zdravo rásť a zlepšovať pohybovú 

zdatnosť a silu chodidla.

Z praktických dôvodov však bosá noha nie je vždy to najlepšie. Jem-

né detské nôžky potrebujú ochranu pred drsnými povrchmi a níz-

kymi teplotami.

Kožené topánky s mäkkou podrážkou dávajú detskej nohe dosta-

ABY DETSKÉ NÔŽKY 
ZDRAVO RÁSTLI...
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VEDELI STE O TOM, ŽE 98 % DETÍ PRÍDE NA SVET SO ZDRAVÝMI NOHAMI, 
ALE 60 % DOSPELÝCH MÁ NEJAKÉ DEFORMÁCIE NÔH? TIETO DEFOR-
MÁCIE SA VYTVÁRAJÚ UŽ V DETSTVE A ICH PRÍČINOU SÚ NEVHODNÉ 
TOPÁNKY.



na nohách. Dokonca budete prekvapení, ak si ich vaše dieťatko nebu-

de chcieť ani vyzuť... 

Špičky topánok sú vytvorené tak, aby zabezpečili dostatočný priestor 

pre voľný pohyb prstov na nohách a prirodzený vývin nožičiek.

ODPORÚČANIE DETSKÝCH ORTOPÉDOV
Väčšina odborníkov už dnes súhlasí s tým, že pre dieťa začínajúce 

chodiť je najlepšie, ak trávi čo najviac času naboso!

Ale naboso sa vždy nedá...

V topánkach s mäkkou podrážkou majú najbližšie k chodeniu naboso. 

Vaše dieťa:

 •Cíti nerovnosti terénu

 •Používa svoje prsty na nohách a svaly chodidla

 • Ľahko získa rovnováhu, čo zohráva dôležitú úlohu aj z hľadiska 

neurologického vývoja

 • Reflexné zóny chodidla sú počas chôdze stimulované, čo má 

veľmi pozitívne účinky na celé telo

 • Prírodná koža veľmi dobre dýcha, nožičky dieťaťa sa nepotia 

a nehrozia plesňové ochorenia

„Srdečne odporúčam topánky Liliputi pre detičky, ktoré sa 

učia resp. začínajú chodiť, ako vynikajúcu alternatívu chode-

nia naboso!“ 

Dr. Zsuzsanna Lengyel

primárka detského ortopedického oddelenia

Celý sortiment krásnych a kvalitných topánok zn. Liliputi nájdete na 

webovej stránke www.prvetopanky.sk.

AK VAŠE DIEŤA CHODÍ V TAKÝCHTO TOPÁNKACH:
 • používa svoje prsty a svaly chodidla, prirodzene si ich posilňu-

je - v topánkach s pevnou podrážkou to nie je možné

 •vyvíja sa jeho rovnováha a koordinačné schopnosti

 •posilňujú sa kĺby, svaly a šľachy jeho nožičky

 • reflexné zóny chodidla sú počas chôdze stimulované, čo má 

veľmi pozitívne účinky na celé telo

 • topánky nepostláčajú nohu, mäkká koža dovolí malej nožičke 

rásť a necháva jej dostatočný priestor, aby sa prirodzene vy-

víjala

Podľa odborníkov sú topánky s mäkkou podrážkou pre detskú nôž-

ku vo vývoji najvyhovujúcejšie, sú pohodlné a v neposlednom rade 

ich deti veľmi radi nosia.

PREČO SI VYBRAŤ TOPÁNKY LILIPUTI?
V topánkach Liliputi môže mať vaše dieťa pocit, ako keby chodi-

lo naboso, cíti nerovnosti terénu. Naučí sa chodiť tak, že používa 

svoje prsty na nohách a svaly chodidla. Toto veľmi prispieva k vý-

voju rovnováhy a koordinačných schopností a posilňuje kĺby, svaly 

a šľachy nôh.

Vrchná časť topánok je z prírodnej, mäkkej ale odolnej a kvalitnej 

kože nappa. Prírodná koža veľmi dobre dýcha, preto sa malé nožičky 

v topánkach nespotia.

Podrážka je vyrobená z 3 vrstiev: medzi protišmykovou podrážkou 

z brúsenej kože a vnútornej koženej stielky je 3 mm hrubá vložka, 

ktorá zabezpečuje tepelnú izoláciu a tlmí nárazy pri chôdzi a behaní 

po tvrdšom povrchu.

Topánky sa ľahko obúvajú a vďaka gumičke okolo členku dobre držia 

31



F E N O M É N 
DNEŠNEJ DOBY: 
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BUBBLE TEA!



BUBBLE TEA JE MODERNÝ FE-
NOMÉN PITIA ČAJU, KTORÉMU 
PREPADOL CELÝ SVET! BRITSKÝ 
KONCEPT BUBBLEOLOGY PRI-
NÁŠA CHUŤ ČERSTVÉHO SY-
PANÉHO ČAJU V KOMBINÁCII 
S OVOCNÝMI A MLIEČNYMI 
PRÍCHUŤAMI PRVÝKRÁT NA 
SLOVENSKO! ODHAĽTE AL-
CHÝMIU VÝROBY LAHODNÉHO 
ČAJU V BUBBLEOLOGY LABO-
RATÓRIU V OBCHODNOM CEN-
TRE MLYNY NA PRVOM PO-
SCHODÍ! STAČÍ DÚŠOK A CHUŤ 
BUBBLE TEA SI VÁS PODMANÍ! 

Tapioka je typickou surovinou na výrobu ázijských dezertov, skladá 

sa zo škrobu maniokového zemiaku, uhľohydrátov, ktoré neviažu na 

seba cholesterol, a karamelu, ktorý čiernym perlám dodáva sladkú 

príchuť. Tapioka dokáže zasýtiť, no prirodzeným pohybom ju telo 

dokáže spáliť v priebehu jednej hodiny.

Praskajúce guľôčky majú obal z morskej riasy, ktorý je naplnený 

ovocnou príchuťou. Hrubou slamkou sa rôznorodé guľôčky vysajú 

do úst, kde prasknú a dodajú osviežujúcemu drinku ďalšiu zaujímavú 

chuť. Presvedčte sa na vlastnej koži, je to zábava! 

Značka Bubbleology bola založená v srdci Londýna, vo štvrti Soho 

v apríli 2011 a za svoju krátku existenciu si vyslúžila cenu marketin-

gových odborníkov v kategórii „Uvedenie nového produktu za rok 

2011“. V súčasnosti sú pobočky Bubbleology roztrúsené v londýn-

skych štvrtiach Knightbridge, Notting Hill, South Kensington a v naj-

väčšom európskom nákupnom centre Westfield Stratford, v Českej 

republike, Poľsku, Švajčiarsku, Rusku, Kuvajte a samozrejme aj na 

Slovensku! Bubbleology mánia zachvátila Slovensko v máji 2013, keď 

sa z Bratislavy začala šíriť do Trnavy a Nitry. 

Ochutnať bubble tea a zažiť „tea-volúciu“ na vlastnej koži, môže-

te už aj v Nitre v Galérii MLYNY na 1. poschodí. 

Viac o bubble tea si prečítajte na www.bubbleology.sk.

Bubble tea je trendový doplnok, lahodná imidžová záležitosť, ktorej 

prepadne každý! Základom bubble tea sú čerstvé sypané čaje, 

čierny Assam a zelený jasmínový čaj, ktoré sa vyznačujú antio-

xidačnými a povzbudzujúcimi účinkami. Lahodné spojenie čaju 

s rozličnými ovocnými príchuťami, ktoré obsahujú minimálne 

45-percentný podiel ovocných štiav, je osviežujúcou zábavou 

na každý deň. Bubble tea sa pije teplé i studené, príjemne vás 

schladí počas horúcich dní, i zahreje v sychravom počasí.

Bubbleológovia, ako familiárne zamestnancov v Bubbleology nazýva-

jú, vám ochotne poradia s výberom tých najlepších kombinácií, popri 

ovocných príchutiach miešajú mliečne drinky, ktoré neobsahujú lak-

tózu a sú vhodné aj pre alergikov. Názov bubble tea pochádza z bub-

liniek, ktoré sa vytvárajú na povrchu nápoja po kvalitnom miešaní. 

Výroba bubble tea podlieha prísnym postupom tak, aby sa zachovala 

jeho výnimočná kvalita! 

Bubble tea, alebo v preklade bublinkový čaj, píše svoju históriu už 

viac ako 30 rokov. Zrodil sa na Tchaj-wane ako osviežujúci čerstvý 

čaj s ľadom, neskôr sa jeho súčasťou stala ázijská dezertná surovina 

tapioka, až sa nakoniec na malebnom ostrove začali kombinovať aj 

ovocné a mliečne príchute. Charakteristický je zafóliovaným pohá-

rom a hrubou slamkou, cez ktorú sa dajú vysať chutné tapiokové 

perly a tiež praskajúce guľôčky. 
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V 17. storočí sa datuje aj vznik čierneho a iného aromatizovaného 

čaju (dovtedy sa s obľubou vyskytoval najmä zelený čaj) no objav, 

respektíve varianta zrejme nastala aj z dôvodu dovozu do Európy, 

kam cesta trvala niekoľko mesiacov a čaj si zriedka zachoval požado-

vanú čerstvosť.

Jedna z prvých písomných zmienok na území Európy sa objavila 

v Rusku u cára Michala I., ktorý dostal čaj ako dar od čínskeho cisára.

Netrvalo dlho a o ďalší rozmach sa postarali holandskí a portugalskí 

kupci v 17. storočí, no ešte nie krátku dobu sa čaj zaradil len na menu 

lístku pre aristokratov. Až postupným navyšovaním dovozu sa stal 

dostupnejší aj pre ostatných a objavil sa už v bežných kaviarňach ako 

doplnok, ktorý udatne konkuroval káve.

Čaj nielen v minulosti ale i dnes zohráva veľmi dôležitú úlohu. Tak ako 

káva, aj čaj dáva možnosť obživy pre milióny ľudí na našej planéte. 

Čaj je považovaný po vode za druhý najrozšírenejší a najobľúbenejší 

nápoj na svete aj pred kávou, napriek tomu, že jeho ročná produkcia 

tvorí 4,3 milióny ton, ktorá je podstatne nižšia ako pri káve. Háčik je 

v tom, že na prípravu jedného čaju stačia len 2 gramy. Preto sa od-

hadom denne vypije 5,9 miliardy šálok čaju, prevažne mimo Európy 

a Ameriky, kde dominuje káva.

Kde ho pestujeme? Ideálne podnebie je najmä monzúnové subtro-

pické pásmo a vyhovuje mu skôr kyslejšia pôda od nadmorskej výšky 

mora až po zhruba 2500 m. Čaj zbierame niekoľkokrát do roka a naj-

viac cenené sú mladšie a menšie lístky pri špičke výhonku alebo pu-

peň. Ďalším spracovaním ho vedieme už k rôznym iným druhom čaju, 

kde základom pre ich zmenu je doba oxidácie, ktorá sa mnohokrát 

nazýva nesprávne ako fermentácia.

Najväčšími pestovateľmi a spracovateľmi čaju sú Čína, India, Pakis-

tan, Srí Lanka, Taiwan, Japonsko, Indonézia, Nepál, Austrália, Argen-

tína, Keňa, Irán, ale i Rusko. Rusko produkuje čaj najsevernejšie na 

svete, a to v oblasti Soči, kde sú v zime mrazivé dni, čo zabraňuje 

škodcom v ich prežití a čaj z tejto oblasti môžeme zaradiť za najeko-

logickejší, nakoľko nie je nutné používať v boji proti škodcom žiadne 

pesticídy. I preto môžeme pokladať vlastnosti tohto subtropického 

pásma regiónu na brehoch Čierneho mora, ktoré leží v rovnakej ze-

mepisnej šírke ako francúzske Azúrové pobrežie, za ideálne.

Č A J
- ČAJOVNÍK, ALEBO SPRÁVNE 

CAMELIA SINENSIS 
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Č A J
HNEĎ NA ÚVOD SA, PROSÍM, ZOZNÁMME S ČAJOM. ČAJOVNÍK JE STÁLE ZELENÝ 

KRÍK, DORASTAJÚCI DO VÝŠKY AJ 15 M, NO KVÔLI LEPŠIEMU PRÍSTUPU JE JEHO 

VÝŠKA PRIEMERNE 1 M. PRVÁ ZMIENKA O ČAJI JE STARÁ 5000 ROKOV A OB-

JAVILA SA NA DNEŠNEJ HRANICI ČINY A INDIE, KDE SI OD TEJ DOBY NIESLA 

KULTÚRU, KTORÚ ČÍNSKI CISÁRI POVÝŠILI NA NÁPOJ NEBESKÝ. TO SAMOZREJME 

NENECHALO ĽAHOSTAJNÝMI OBCHODNÍKOV A UŽ V 8. STOROČÍ SA OKREM PITIA  

POUŽÍVAL ČAJ AJ AKO PLATIDLO, KEĎ VYLISOVANÉ TEHLIČKY Z ČAJOVÝCH 

LÍSTKOV A PRÍSAD CENILI ZNAČNÝM MAJETKOM.



ČAJ AKO ZVYK, TRADÍCIA...
Iný kraj, iný mrav... preto keď vás na vašich cestách po arabských  

krajinách budú chcieť pohostiť čajom, neodmietnite, opak sa pova-

žuje za hlbokú urážku.

Sto ľudí, sto chutí... v krajinách ako Turkménsko sa čaj podáva i s ťa-

vím mliekom a v neďalekom Uzbekistane vám ho naservírujú s kore-

ním, medom a mliekom.

„Sir... váš čaj o piatej...” Angličania boli vždy zásadoví a nadchnutí pre 

tradície, tak i preto sa ich čaj o piatej stal takmer symbolom. Tento 

termín vypĺňal dlhé čakanie lordov od obeda do večere a pri ich rituáli 

sa písala história nie jednej významnej udalosti. Čo ale ešte k angli-

čanom a ich rituálu patrí, je ich neodmysliteľné mlieko do čaju, ktoré 

dolievame pomaly, aby sa vytvoril krehký obláčik. Pravý anglický čaj 

tvorí zmes assámskeho, cejlónskeho a čínskeho čaju a jeho neodmys-

liteľnou súčasťou je aj čajové pečivo.

Kto navštívil Maroko a ochutnal ich marocký čaj z mäty a zeleného 

čaju už ťažko volí iný, miestni Tuaregovia vedia, čo zahasí smäd a zá-

roveň dodá energiu.

Keď sa ocitnete v Tibete, ich povestný čaj (ktorý je i nápojom bud-

histov), pite vyslovene horúci, lebo jeho kombinácia s jačím maslom 

a soľou, vám nepríde zrejme po chuti. No v daných podmienkach 

a hlavne v zmýšľaní tamojších ľudí má svoj význam a účel.
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Na záver zopár rád pri nákupe... tak ako pri káve, aj pri čaji dbajte 

o to, aby ste videli čo kupujete, čiže ak čaj, tak sypaný a riadne ozna-

čený, s dátumom balenia a s popisom prípravy, nakoľko každý druh 

čaju potrebuje inú teplotu a dobu lúhovania. Najlepšie len vákuovo 

zabalený, v nie priesvitnom obale, pretože čaju škodí svetlo a vzduch 

a od vierohodných výrobcov (napr. Montecelio). Tak predídeme kúpe 

tzv. čajov len pre ich výraznejšiu vôňu a alebo vábivý obal, ktoré 

mnohokrát aromatizujú esenciami a parfumujú, skôr sa držme toho, 

čo vidíme :)

Marek Lorincz, cafes.sk



Predajňu TRIUMPH nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.




