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— editoriál — 
Každý rok túžobne očakávam  
príchod jari, lebo:
už mi bolo dlho zima
chcem odhodiť kabáty, len ma rozširujú
chcem nosiť lodičky, ktoré mi predlžujú nohy
kúpim si niečo pekné a farebné na seba
kúpim si niečo dobré a farebné na jedenie
dosť bolo husí, kapusty a lokší, milujem jarné šaláty
prestanem byť vo vnútri a začnem chodiť von
možno začnem behať
budem ako o dušu pracovať na záhrade
nasadím paradajky, papriky a mangold
vysadím muškáty
každý deň skontrolujem puky na ovocných stromoch
každý týždeň skontrolujem svoju váhu
zase niečo v dome natriem novou farbou
budeme mať malé mačiatka
keby som nemala svojho rozumného muža,  
donesiem ďalšie šteňa nebudem smútiť, budem ŽIŤ!!!

V skratke – s príchodom jari sa  
zo mňa stáva nový človek.
A ako ste na tom vy?
Krásnu jar vám všetkým, užite si ju!

Mgr. art. Andrea Marešová
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Joga
— cesta lepšieho  
života —

Pojem  joga  pochádza zo sanskritu (jazyk starovekej 
Indie, kde joga vznikla) a  znamená zjednotenie tela, 
mysle a ducha s Najvyšším princípom (pod týmto slovom 
sa môže ukrývať mnoho vysvetlení v závislosti od toho, 
s  čím sa vieme vnútorne stotožniť  –  od Najvyššieho 
vedomia cez našu vnútornú podstatu, univerzum až po 
boha). Okrem toho sa jogou označuje aj jeden zo šiestich 
ortodoxných filozofických systémov v Indii.

Dnes sa pod slovom joga rozumie najmä súbor fyzic-
kých, mentálnych i spirituálnych disciplín. Ich spojni-
cou a zároveň esenciou jogy je vedomý pohyb zladený 
s dychom. A dych znamená život. 

Joga vznikla pred 3000 rokmi a na časovej osi prak-
ticky iba nadobúdala význam. Hlavnú zásluhu na jej 
popularizácii v západnom svete majú indickí i západní 
učitelia 19. storočia. V súčasnosti existujú už desiatky 
miliónov ľudí po celom svete, ktorí praktikujú jogu, 
a preto ju nemožno nazvať prechodným trendom.

Celá jogová prax má niekoľko zložiek. Klasická, teda 
tradičná joga obsahuje: prípravné cvičenia (pripravujú 
telo na cvičenie ásan i  ďalšie formy nácviku),  ásany   
(jogové polohy tela),  pranajámu  (dychové cviče-
nia), koncentráciu a meditáciu (spôsob utíšenia mysle 
a  dosiahnutie jej jednobodovosti),  relaxáciu  a  kri-
je (očistné techniky jogy).

Čo budete na cvičení jogy absolvovať, zavisí od typu 
jogy i  samotného učiteľa. Pri niektorých formách, 
napríklad pri populárnej power joge, zameriavajúcich 
sa na dokonalé fyzické prevedenie ásan sa k meditácii 
vôbec nedostanete. Na druhej strane, tam, kde spiritu-
alita hrá väčšiu rolu, sa môžete počas cvičenia stretnúť 
so spievaním mantier.

Dnes sa vysvetlenie slova joga stáva neľahkou úlohou. 
Existuje mnoho prístupov k joge i jogovým školám a sa-
motné slovo joga sa často pridáva za marketingovým 
cieľom k mnohým oblastiam a formám cvičenia. 

Niektoré priamo vychádzajú z  nej, iné ju videli iba 
z  rýchlika a  viac pripomína kondičné cvičenia, ta-
nec a  iné formy pohybu. Ako sa treba orientovať 
v tom, ako vyzerá správna joga.

Každý z nás je iný a každému bude vyhovovať niečo 
iné. Každý z nás sa nachádza v inej fáze osobného roz-
voja  a potrieb, páčia sa mu iné formy cvičení. Niekto 
potrebuje len pravidelný pohyb a hľadá formu, ako si 
rozhýbať telo a zlepšiť zdravie. Iný je prirodzený ľudo-
mil a spiritualista a potrebuje rozvíjať lásku k blížnemu 
i k Bohu praktickou formou. To všetko jednotlivé typy 
jogy zahŕňajú.

Každý typ jogy postihuje iba jej časť. Napríklad cvi-
čením hatha jogy alebo Iyengar jogy sa môžete zame-
rať na zdravé a  telu prospešné cvičenie i  v prípade, 

že máte životným štýlom alebo chorobou oslabené 
telo. V  takomto prípade by nešlo o  ucelenú jogovú 
prax, ale o účelové vyberanie si jogových cvikov na 
odstránenie nejakého zdravotného problému, no aj 
tento prístup má v dnešnej dobe veľký zmysel, preto-
že v rámci celostného príspupu do jogy patrí všetko, 
čo nám pomáha.

Najucelenejším a najrozsiahlejším systémom je aštan-
ga joga, ktorá okrem spomínaných častí ako ásany, 
meditácia a podobne, v sebe zahŕňa aj systém etických 
zásad správania sa. Časťou aštanga jogy je hatha joga.

V  posledných rokoch sa však klasická aštanga joga 
zamieňa s pojmom ashtanga vinyasa joga – tá sa spolu 
s  power jogou orientuje na formovanie fyzického tela 
pomocou pozícií budujúcich silu a výdrž. Pri týchto cvi-
čeniach je málo dýchacích techník a žiadna meditácia. 
Naopak, bhakti joga napĺňa jej nadšenca emocionál-
nym uspokojením výlučne formou služby bohu.

Na druhom konci spektra sú nové  popularizované 
formy jogy, ktoré sa špecificky zamerajú na isté typy 
jogových cvičení a  regulujú aj celkové správanie člo-
veka, napr. jin joga, jivamukti joga, hormonálna joga, 
vzdušná joga a podobne).

Mytologický základ jogy je zhodný s  hinduizmom, 
joga samotná nikdy nebola a  nie je náboženstvom  – 
ani v Indii, ani inde.

Klasická joga nie je ani súčasťou žiadneho nábožen-
stva. Niektoré jej postupy boli nezávisle znovu obja-
vené niektorými náboženstvami, ale joga od nábožen-
stiev ich postupy neprebrala.

Hoci sa názory na túto vec rozchádzajú a otázka viery 
v  jogu ako náboženstva je vec osobnej voľby, všetci 
renomovaní učitelia a  propagátori jogy z  Indie sa 
zhodnú na tvrdení: „Náboženstvo nie je v  joge. Joga 
je v náboženstve.“ 

Joga nezmení život a  ľudí okolo vás, ani nepremení 
vášho šéfa na krotkého baránka, pomôže vám lepšie sa 
vyrovnať so životom tak, ako ho máte utvorený. Joga 
a jej tisícky rokov prepracovaný systém cvičení, jej prí-
nosy pre moderného človeka  sú rozsiahle. Zlepšenie 
celkovej výdrže a schopnosti prekonávať prekážky sú 
len kvapkou v mori z množstva ďalších.

Život v zmysle jogy vám umožní vytvoriť si učitý sta-
bilný  hodnotový systém, ktorý  bude alfou i  ome-
gou vášho fyzického, mentálneho i emočného zdravia.
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— recepty —

Špargľa obalená  
v prosciutte  
s pečenými zemiakmi  
a bernais omáčkou
• 800 g špargle
• 5 – 6 ks zemiakov
• 160 g prosciutta
• maslo

• bernais omáčka
• soľ
• mleté biele 

korenie

Špargľu škrabkou na zemiaky ošúpeme  
a uvaríme v jemne osladenej vode.  
Medzitým dáme variť zemiaky.
Uvarenú špargľu zabalíme do prosciutta  
a opečieme na masle. Nezabudneme osoliť 
a okoreniť. So špargľou môžeme opekať aj zemiaky.
Špargľu podávame preliatu omáčkou.

jarné 
zdravie  

na tanieri

Jarné  
cestoviny  
so špenátom
• čerstvý špenát
• červená cibuľa
• čerstvé reďkovky
• slnečnicové 

semiačka

• sezam
• rastlinné maslo
• soľ
• čierne korenie

Umytý špenát neosušíme a rovno ho dáme do 
hrnca, kde ho dusíme. Keď spľaskne, pridáme 
rastlinné maslo na zjemnenie chuti,  
soľ a čierne korenie.
Medzitým si uvaríme cestoviny. Potom na troche 
rastlinného masla zľahka orestujeme cibuľku so 
sezamom a slnečnicovými semiačkami.
Nakoniec všetko zmiešame a pridáme na plátky 
nakrájané reďkovky.

Šalát z vodného 
melónu  
s koriandrom  
a syrom
• 1/2 ks červeného 

melóna 
• zmes listových šalátov
• parenica
• med
• koriander

Melón očistime a nakrájame 
na väčšie kusy.
Pridáme zopár lístkov šalátu, 
opečený syr a niekoľko 
kvapiek medu.

Rajčiakový šalát  
s reďkovkami
• 4 ks rajčiakov
• cibuľa
• 2 zväzky 

reďkovky
• hlávkový šalát

• 1 KL rastlinného 
oleja

• ocot
• soľ
• biely jogurt

Rajčiaky sparíme vriacou vodou, ošúpeme, pokrájame na malé 
kocky a premiešame s cibuľou posekanou nadrobno.
Reďkovky umyjeme, pokrájame na tenké plátky, pokvapkáme 
olejom, octom a osolíme. Hlávkový šalát rozoberieme, umyjeme 
a vonkajšie listy uložíme do misy, v ktorej budeme šalát podávať.
Vnútorné listy šalátu pokrájame na rezance, premiešame ich 
s pripravenými rajčiakmi, cibuľou a reďkovkami, pokvapkáme 
jogurtom a uložíme do misy na šalátové listy.
Podľa chuti môžeme pridať aj pokrájanú pažítku alebo zelenú 
petržlenovú vňať posekanú nadrobno.
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Predajňu GANT nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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— jar/leto 2016 —
GANT Originals je spolu s GANT Diamond G a GANT 
Rugger jednou z troch podznačiek novej koncepcie The 
House of GANT, ktorá bola po prvýkrát predstavená 
v  septembri 2015 na Fashion Week-u v  New Yorku. 
V nitrianskej predajni GANT bude mať najväčšie zastú-
penie práve línia GANT Originals. Čo sa týka strihov, 
vypracovania i  detailov, kúsky línie GANT Originals 
sú klasické stálice americkej športovej elegancie. V se-
zóne jar/leto 2016 GANT Originals predstavuje šatník 
pre aktívny životný štýl či už v meste, alebo v prírode. 
Hlavným prvkom línie je námornícka modrá, ktorá 
v kolekciách GANT nikdy nesmela chýbať.

Inšpiráciu jarnej kolekcie s  názvom Yacht Club pri-
nášajú legendárne jachtárske kluby na newyorskom 
Manhattane  –  mestská a  trendy verzia klasických 
jachtárskych klubov, aké nájdete na východnom po-
breží. Stačí chytiť tašku, vybehnúť z kancelárie a vyjsť 
si s rodinou na víkend.
Hlavná je pohodlná a  ležérna silueta. Základ tvoria 
kúsky bez podšívky a  materiály perfektné pre leto 
v meste, ako napríklad denim a ľahký twill (bavlnený 
keper). Bundy zo špeciálnych technických materiálov 
vás spoľahlivo ochránia pred sviežim jarným dažďom. 
Farebná paleta zahŕňa klasickú kombináciu námor-
níckej modrej a bielej s akcentom žiarivo žltej a červe-
nej, vzorom dominujú prúžky a bodky.

Kľúčové pánske kúsky
Gantovská jarná verzia námorníckeho kabáta, ktorý 
ako prví nosievali vojaci Britského kráľovského ná-
morníctva, je ušitá zo špičkových technických materi-
álov a vybavená vrchnou vrstvou odpudzujúcou vodu, 
ďalej priedušnou spájanou podšívkou a  lepenými 
švami.

Kľúčové dámske kúsky
Univerzálny kabát je dosť ľahký, aby ste ho mohli nosiť 
kamkoľvek, a zároveň odolá dažďu i vetru. Má aj jednu 
vychytávku, cez jeho dômyselne navrhnuté vrecká 
ľahko dosiahnete na vrecká nohavíc, takže ho v  ne-
priaznivom počasí nemusíte rozopínať.

Jarný trend –
námornícky štýl
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Christian  
Dior
— nekorunovaný  
kráľ módy —
Dnes je už ťažké určiť, či fenomenálny úspech paríž-
skeho módneho návrhára Christiana Diora spôsobil 
jeho jedinečný cit pre ženskú krásu, nos na dobré ob-
chody, alebo jednoducho len nasadol na správnu vlnu 
v správnom čase. Isté však je, že si v povojnovej Európe 
i na celom svete vyslúžil titul „kráľ módy“. A hoci jeho 
panovanie trvalo len 10 rokov, impérium, ktoré založil, 
rozkvitá dodnes.

Christian sa narodil  21. januára 1905 v  Granville 
v  Normandii ako jedno z  piatich detí prominent-
ného výrobcu hnojív Mauricea Diora. Odmalička 
sa zaujímal o  módu a  hlboko obdivoval eleganciu 
svojej matky, ktorá sa po dome vznešene pohybova-
la v šušťavých sukniach. Aj keď ho to neodolateľne 
ťahalo k  umeleckému smeru, v  rodine vplyvného 
pána Diora sa robilo to, čo si želal otecko. Ten chcel 
mať z  Christiana diplomata, takže mládenec začal 
študovať medzinárodné vzťahy. Aby sa mohol vo 
voľných chvíľach venovať svojej vášni pre moderné 
umenie, otec mu financoval malú galériu, v  ktorej 
vystavoval diela mladých umelcov, medzi ktorých 
patrili Max Jacob, Christian Bérard i Pablo Picasso. 
Ako to už býva, osud zamiešal karty a po krachu na 
burze a  niekoľkých chybných investíciách prišiel 
otec Dior o  celý majetok. Christian sa síce musel 
vzdať svojej galérie a  starať sa o  živobytie sám, 
tentoraz však vo vlastnej réžii. Najprv pracoval 
v denníku Le Figaro ako ilustrátor a neskôr si našiel 
miesto módneho kresliča u  Roberta Piqueta. Svet 
tak prišiel o  perspektívneho politika, ako však vy-
svitlo neskôr, získal čosi omnoho vzácnejšie.

Po roku povinne strávenom v  armáde a  prestávke 
na vidieku v  južnom Francúzsku sa Christian Dior 
vracia do Paríža, kde ho prijmú v  salóne Luciena 

Lelonga za návrhára. Už v  čase vojny, v  období 
medzi rokmi 1941 a 1945, spôsobil rozruch svojimi 
odvážnymi predstavami bohatej línie s  enormnou 
spotrebou látky. Tie zaimponovali textilnému mag-
nátovi Marcelovi Boussakovi až tak, že sa rozhodol 
financovať založenie jeho vlastného módneho 
domu. Salón Christiana Diora sa usídlil na Avenue 
Mantaigne 30, kde ho môžete nájsť aj dnes. Prvá let-
ná kolekcia s krstným menom Corolle uzrela svetlo 
sveta vo februári 1947. Séria veľkolepých modelov 
vyvolala vo svete módy doslova revolúciu. Jej  pô-
vodné krstné meno bolo Corolle, do histórie sa však 
zapísala pod názvom New  Look. Paradoxné je, že 
legendárne meno Diorovmu rýdzo francúzskemu 
štýlu dala Američanka. Dnes všetci poznajú sym-
bol zmŕtvychvstania haute couture pod anglickým 
menom a  Carmel Snow, vtedajšia šéfredaktorka 
amerického magazínu Harper’s Bazaar, mu ostane 
navždy kmotrou.

Čím bol „nový vzhľad“ taký strhujúci? V  skutoč-
nosti nebolo nič nové obliecť ženy za krásne bábiky 
a  etikety spoločenského postavenia ich manželov. 
Časy, keď ženy nevedeli bez pomoci nastúpiť do 
dopravného prostriedku, obliecť sa či odstrojiť, tu 
už tiež párkrát boli. Nový vzhľad nebol taký celkom 
nový, bol obnovený. Christian Dior oživil tradíciu 
veľkého luxusu a podarila sa mu to naozaj excelentne. 
„Európa už mala dosť padajúcich bômb, teraz chce 
zapáliť veselé ohňostroje,“ komentoval svoj počin.  
New Look daroval ženám útly pás i  hrudník, tým, 
čo boli hrdé na svoje oblé tvary, vytvoril pôsobivé 
výstrihy. Nešetril tkaninami, bohatými výšivkami 
ani rafinovanými ženskými detailmi. Kabátiky umne 
tvarovali ženské postavy. Rozviate sukne v snahe de-
monštrovať koniec vojnovej chudoby a  skromnosti 
sa predlžovali až po lýtka. Šaty, ktorých sukne mali 
obvod až 40 metrov, nebolo jednoduché nosiť. Denné 
modely vážili približne 8 kg a niektoré večerné róby až 
30 kg. Ktorá však niečo znamenala, tá ich musela mať.

Zimná kolekcia roku 1947 mala rovnaký úspech ako 
predchádzajúca a  potom sa s  nimi pretrhlo vrece. 
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Diorovo umenie dokázalo vyvolávať celých desať 
rokov dvakrát ročne výbuch extatického nadšenia. 
Nesmelý plešatý mužíček pripomínajúci vidieča-
na z  ružového marcipánu sa ukázal ako majster  
marketingu. Zaviedol do sveta haute couture úplne 
nový typ predvádzania. Šou na Diorových mód-
nych prehliadkach nemala nič spoločné s usadlými 
prehliadkami predvojnových rokov. Jeho modelky 
vystupovali s  veľkou teatrálnosťou, prešumeli gra-
ciózne okolo divákov, provokatívne rozvlnili svoje 
široké sukne a  striedali sa v  tempe, ktoré vyrážalo 
dych. Toto predstavenie trvalo často až dve hodiny 
bez toho, že by sa niekto nudil. Postarala sa o to aj 
Diorova obchodná idea – každý polrok prezentoval 
nový trend. Bol prvý z módnych tvorcov, ktorý od 
jednej kolekcie k druhej radikálne menil dĺžku sukní 
alebo dokonca celú líniu. Pritom sa sám staral o to, 
aby jeho modely rýchlo vyšli z módy, zabezpečoval 
tučné titulky v tlači a roztáčal koleso maximálneho 
obratu. Už pri svojej prvej návšteve USA zistil, že 
americký trh ponúka netušené možnosti. Spočítal 
si, že by bolo zásadnou chybou predávať kópiu jed-
nej kreácie za jednu konečnú sumu – inými slovami, 
vynašiel licenčný poplatok. Od roku 1949 bol Dior 
percentuálne zúčastnený na každom rozmnožovaní 
svojich návrhov. Tým sa vývoz doplnkov a  parfu-
mov stal veľmi výnosnou záležitosťou. Christian 
Dior si navyše vybudoval medzinárodný obchod.  

Nič nie je zadarmo, toto pravidlo platí bezvýhradne 
pre všetkých. Tak ako veľa výnimočných osobnos-
tí, aj bohatý a  slávny tvorca haute couture platil za 
svoj úspech nespočetnými osobnými problémami 
a  ťažkými depresiami. Diorov život bol pozname-
naný jeho hektickým životným štýlom a  neustá-
lymi konfliktmi s  jeho rodinou, hlavne pre jeho 
homosexuálnu orientáciu. Zlé vzťahy mal najmä so 
starším bratom Raymondom, ktorý ho už v detstve 
tyranizoval a  zatváral do pivnice. Christian si ob-
ľúbil jeho dcéru Francoise, z  ktorej sa však neskôr 
vykľula nadšená prívrženkyňa nacizmu. Viedla tvrdý 
boj proti židovským manažérom v  Christianovom 
módnom dome, a tak sa ich vzťahy čoskoro narušili. 
Kráľ parížskej módy bol v  súkromí jemný, plachý 
a zasnený. Aj v čase najväčšej slávy sa správal skrom-
ne a zdvorilo aj k najmladšej praktikantke vo firme 
a snažil sa venovať pozornosť všetkým z niekoľkých 
stoviek zamestnancov. Dior nenávidel samotu a vždy 
sa obklopoval krúžkom intímnych priateľov. Patrili 
k  nim Jean Cocteau, Christian Bérard, hudobní 
skladatelia Georges Auric a  Francis Poulenc. Jeho 
najväčšou slabosťou bola poverčivosť  –  neurobil je-
diné rozhodnutie bez konzultácie so svojou dvornou 

veštkyňou madame Delahay. Radila mu nielen pri 
zásadných rozhodnutiach, ale aj pri výbere čerstvých 
kvetín do priestorov salóna. Úzkosť ovládala Diora 
najmä pred uvedením každej novej kolekcie. Vtedy 
sa zavrel v  pracovni v  niektorom zo svojich vidiec-
kych domov a  nepúšťal dovnútra nikoho okrem 
sluhu s jedlom. Pri svojom pracovnom nasadení mal 
pochopiteľne, zdravie podlomené vplyvom stresu. 
Počas svojej kariéry prekonal dva srdcové záchvaty 
a každodenne bojoval s  atakmi úzkosti. K  jeho zlé-
mu duševnému stavu určite prispelo aj to, že nemal 
šťastie v láske. Spriaznenú dušu našiel až v roku 1956 
v  príťažlivom mladíkovi severoafrického pôvodu 
Jacquesovi Benitovi. Kvôli nemu prvýkrát v  živote 
odmietol poslúchnuť varovanie svojej veštkyne a roz-
hodol sa podstúpiť odtučňovaciu kúru v  kúpeľoch 
Mentecatini. Táto cesta však bola jeho poslednou.

Vládca módneho impéria umiera náhle 23. októbra 
1957 na srdcový infarkt na liečebnom pobyte vo veku 
51 rokov. Značku Christian Dior vtedy zachránil 
nový umelecký riaditeľ, len 21-ročný Yves Saint 
Laurent, ktorého Dior zamestnal v  roku 1953 ako 
asistenta. Bez váhania sa pustil do práce a za 9 týž-
dňov vytvoril sériu nových modelov. Prvá kolekcia 
po Diorovej smrti bola, na prekvapenie mnohých, 
senzáciou. Návrhy boli dokonale prepracované, ako 
bolo u Diora zvykom, ale mladý dizajnér ich urobil 
ľahšie, vzdušnejšie a pohodlnejšie nositeľné, než boli 
predchádzajúce. Saint Laurent obhajoval dobré meno 
salóna do roku 1960, keď sa osamostatnil. Vystriedal 
ho Marc Bohan. Bývalý Diorov spolupracovník od 
Piqueta niesol pochodeň značky veľmi dôstojne. Jeho 
štýl boj jednoduchý a rafinovane ženský. Pokračoval 
v tradícii diorovskej dynastie a preslávil sa už svojou 
prvou kolekciou. Predstavil ju pod názvom Slim 
Look – štíhly vzhľad a  jej symbolom je dodnes útly 
kostým a  veľký bohatý bluzón. Viedol salón až do 
roku 1988, keď žezlo prebral Talian Gianfranco Ferré. 
Tento zrelý umelec vtláčal svoj rukopis luxusu, večnej 
elegancie a architektonickej veľkorysosti do každého 
modelu, a tak v perlovosivom salóne domu s iniciá-
lami CD opäť burácal potlesk. V roku 1996 sa Ferré 
rozhodol venovať iba vlastnej spoločnosti v Miláne. 
Konkurz na pokračovateľa vyhráva Angličan John 
Galliano. Šou môže pokračovať.

— móda —
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Jarná kolekcia Lindex predstavuje kombinácie čistých farieb, rôzne odtiene 
modrej, udržateľnú džínsovinu a nový pohľad na atmosféru 70. rokov.

„Táto jar je celá o vytváraní ženského vzhľadu, ktorý sa súčasne vyznačuje čistotou. Pulóver tvorí základ, ktorý doplníte vlastnými 
osobitými kúskami. Veľmi radi flirtujeme s látkami a módnymi líniami 70. rokov a inšpiráciu čerpáme od takých ikon,  
akými sú Françoise Hardy, Lauren Hutton a Brigitte Bardot – silné ženy, ktoré vystihujú podstatu dnešného trendu,“  

hovorí Camilla Schmidt, koncepčná návrhárka v spoločnosti Lindex. 
Medzi kľúčové prvky jarnej kolekcie patria voľné nohavice, široké sukne, božské blúzky, súpravy a pulóvre.  

Významnou súčasťou je aj udržateľná džínsovina, ktorá bude po celú jar viac v centre pozornosti. 

Predajňu LINDEX nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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Oslávte príchod jarných dní v nových topánkach 
od HUMANIC. Či už sa vyberiete na prechádzku do 
mesta, do prírody s rodinou alebo do práce, nová 
sezóna si žiada nové kúsky presne podľa najnovších 
trendov. Štýlové lodičky, ale aj topánky s rovnou 
podrážkou sa nesú na vlne osemdesiatych rokov, svoj 
veľký návrat slávia špicaté topánky v kombinácii 
so zvonovými nohavicami. Mimoriadne štýlové 
sú pastelové farby vo všetkých odtieňoch, odvážne 
kombinácie materiálov a extravagantné detaily. 

Pri detskej móde hrá hlavnú úlohu pohodlie. 
Členkové textilné topánky, avšak v metalických 
farbách, sú pre malé slečny veľkou trendovou témou. 
Chlapci uprednostnia tenisky, džínsy,  
tričká a mikiny s kapucňou. 

Predajňu Humanic nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.

prináša  
čerstvý  
vietor

—  
štýlové  
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Spojila ich láska k  divadlu, obaja totiž študovali na 
VŠMU. Ako manželia tvoria pár už vyše 20 rokov, a  to 
aj napriek pracovnej vyťaženosti, ktorá spôsobuje, 
že sú spolu veľmi zriedka. Herečka Lenka Barilíková 
a  režisér Michal Spišák sú telom aj dušou divadelníci 
a srdcom Nitrania. V Divadle Andreja Bagara najnovšie 
uvádzajú komorné predstavenia Štyria v ringu a Dámska 
šatňa, ktoré Michal režíroval a Lenka v nich hrá. Umeniu 
sa zrejme budú venovať aj ich synovia – starší Samuel 
študuje filmovú réžiu, mladší Jakub herectvo.

CESTA K DIVADLU
Divadlo majú Spišákovci jednoducho v  krvi. Dedo 
Karol Spišák, rodák z Nitry, bol dlhoročným režisérom 
Divadla Andreja Bagara a  neskôr sa stal riaditeľom 
Starého divadla v  Nitre. Nitrianski diváci si môžu 
pamätať mnohé jeho inscenácie (Na skle maľované, 
Utekajte, slečna Nituš, Mesiac pre smoliarov, O myšiach 
a  ľuďoch, Pygmalion, muzikál Mníšky). Známy bol 
aj ako televízny režisér (Pomsta starej dámy, Adam 
Šangala, Demeterovci). Michalov brat Ondrej Spišák 
je tiež známym a uznávaným režisérom. „Ak som si 
niečo odniesol od svojho otca ako režiséra, tak je to 
fakt, že človek by sa nikdy nemal brať príliš vážne. 

Je  dobré vnímať veci s humorom a s ľahkosťou. Takže 
je to taká kombinácia zodpovednosti a  ľahkosti. Ale 
rozhodujúca je láska k  divadlu,“ konštatuje Michal. 
A Lenka dodáva: „Ak sa človek snaží príliš, nemusí to 
byť vždy v prospech veci, je zväzovaný prílišnou zod-
povednosťou a trémou.“

VZŤAH HEREČKY A REŽISÉRA 
DOMA A V DIVADLE
„Sme úplne prozaické manželstvo ako každé iné. V di-
vadle sa hovorieva, že mamička a  režisér majú vždy 
pravdu. Lenže my si neprenášame vzťahy z  divadla 
domov. Takže kto je a kto nie je režisérom, v súkromí 

— režisér Michal Spišák, rodák z Nitry, 
a herečka Lenka Barilíková  
o manželstve aj o divadle — 

život a seba  
netreba brať  
príliš vážne 
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neriešime. No a  v  divadle sa snažím byť pozornou 
a  vnímavou poslucháčkou, ktorá sa usiluje porozu-
mieť a následne splniť to, čo odo mňa režisér očakáva. 
Dúfam, že sa mi to darí a to, čo je v divadle, zostáva 
v divadle,“ odhaľuje Lenka zákulisie manželského ži-
vota herečky a režiséra.

DETI SÚ NAŠÍM ZRKADLOM
„Keď sa pozrieme na našich dospelých a  už o  hlavu 
vyšších synov, mladých mužov, vždy si uvedomíme, 
ako tých 20 rokov manželstva uplynulo šokujúco rých-
lo. Práve na deťoch človek vidí, ako ten čas neuveriteľ-
ne beží,“ konštatuje Michal s otcovským sentimentom 
v  hlase. „Žijú si už svoje vlastné dospelácke životy,“ 
dopĺňa ho Lenka a s hrdosťou dodáva, ako sa synom 
darí kráčať v rodinných šľapajach: „Samuel mal mož-
nosť hrať v seriáloch (Panelák), vo filmoch (Láska na 
vlásku, Lóve, Nedodržaný sľub) a momentálne študuje 
3. ročník filmovej réžie. Mladší Jakub je v  Brne, kde 
študuje herectvo.“

OD HERECTVA K PEDAGOGIKE
Lenka nielen aktívne hrá v  nitrianskom divadle, po-
pritom stíha vyučovať na VŠMU techniku hlasu a ja-
viskovej reči. Zároveň je vyhľadávanou odborníčkou 

v tejto oblasti. Prednáša na konferenciách ako praco-
vať s vlastným hlasom tak, aby pôsobili dôveryhodne 
a  sebavedome. „Ľudia, ktorí pracujú pod neustálym 
tlakom a stresom, veľakrát potrebujú v kľúčových mo-
mentoch obhájiť seba a svoju prácu. Máloktorí si však 
uvedomujú, ako ich hlas a reč prezrádzajú, ovplyvňujú 
psychiku a  odhaľujú celú bytosť človeka. Hlas je náš 
identifikátor, v  hlase sa prejavuje celá naša osobnosť 
a  práve preto ma táto oblasť nesmierne fascinuje,“ 
vysvetľuje Lenka.

NÁVRAT DO NITRY
Napriek tomu, že Michalove korene sú navždy zras-
tené s  mestom pod Zoborom, nemal tu zatiaľ príliš 
veľa pracovných príležitostí. Rád by to však zmenil, 
keďže sa rozhodol aj s  manželkou Lenkou vrátiť sa 
späť domov. V DAB naskúšal počas aktuálnej sezóny 
hneď dve inscenácie po sebe, ktoré sa u divákov stretli 
s veľmi pozitívnym ohlasom.

Dámska šatňa je komédia českého autora Arnošta 
Goldflama. Je to hra pre štyri dámy, ktoré žijú svo-
je divadelné, ale aj súkromné životy čiastočne aj za 
dverami divadelnej šatne. „Humor autora tejto hry je 
láskavý a vidno, že veľmi dobre vie, aké sú herečky. 

Nie sú nafúkané a povýšenecké, ako ich niektorí vní-
majú, ale sú to normálne ženy, ktoré majú svoje živo-
ty a problémy. Herecké povolanie berú zodpovedne 
ako svoje povolanie, ktoré  je súčasťou ich životov,“ 
približuje hru jej režisér Michal Spišák. 
Štyria v ringu je skôr psychodráma, taká zvláštna de-
tektívka z prostredia jednej nadnárodnej spoločnosti, 
v ktorej sa dosť neštandardným spôsobom hľadá naj-
vhodnejší kandidát na lukratívnu pozíciu. Je to taká 
hra „kto z  koho“. Štyri postavy uzavreté v  luxusnej 
zasadačke na seba rozohrávajú rôzne hry, dostávajú 
rôzne tajomné úlohy od pozorovateľa, ktorý ich sledu-
je. Oni tieto úlohy plnia a navzájom sa medzi sebou 
vodia za nos. Celá hra je o tom, čo všetko sme my ľu-
dia schopní urobiť, aby sme sa niekam dostali. Hra je 
vlastne metaforou nášho života.

Text: DAB Nitra
Foto: archív DAB Nitra

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

jar 2016

Jarná kolekcia NEW YORKER je nápaditá a svieža. Nežné dievčenské looky sú kombinované s hrubými prvkami, ako je roztrhaný 
denim alebo koža. Prím hrá trend vintage v podobe svetlých farieb a ošúchaných efektov. V pozadí nezostáva ani štýl hippie 

s typickými kvetinovými vzormi. Pre pánsku kolekciu je trendy čierna a biela, ktoré sa spolu snúbia v najrôznejších štýloch, vzoroch 
a akcentoch. Nechýbajú ani už tradičné výrazné nápisy a potlače. Úplnou nevyhnutnosťou pre pánov sú tento rok knee cuts skinny 

džínsy. Dámske aj pánske outfity skvele dopĺňajú plátené tenisky, etnické batohy a veľké okuliare.
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Predajňu TRIUMPH nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.
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MLYNY CINEMAS nájdete v Galérii MLYNY na 2. poschodí pri foodcourte.

Do kina 
nielen za 
odmenu
Film a televízia sú našimi dennodennými spoločník-
mi, bez ktorých si svoj život už len sotva vieme pred-
staviť. Je ťažko uveriteľné, že pred 150 rokmi ľudia 
ešte ani len nepomýšľali na existenciu hýbajúcich sa 
obrázkov, ktoré nás vedia pobaviť, rozžialiť, poľakať 
i poučiť. Vynález kinematografie sa pripisuje bratom 
Augustovi (1862 – 1954) a  Louisovi Lumièrovcom 
(1864 – 1948), ktorí 28. decembra 1895 usporiadali 
v parížskom v Grand Café prvé filmové predstavenie. 

Nazvali ho Cinématographie Lumière a predviedli na 
ňom svoj filmový prístroj – kinematograf. K vynálezu 
filmu viedli dve historické tendencie: úsilie zazname-
nať pohyb, o ktorom svedčia už praveké maľby, a hra 
so svetlom a tieňom, ktorú v najstarších časoch pred-
stavovalo tieňové divadlo. Kinematografia by nebola 
možná bez objavov v oblasti optiky, fotografie (1839) 
a bez objavu elektriny. Lumièrovci nakrúcali krátke 
filmy, ktoré mali spravodajský charakter: Odchod 
robotníkov z Lumièrovej továrne, Príchod vlaku na 
stanicu v  La Ciotat, Postriekaný striekač, Rodinné 
raňajky, Demolácia domu, Kúpeľ v  mori. Všetky sa 
premietali už v roku 1895. 

Dnes už by sa bratia Lumièrovci nestačili čudovať, 
ako sa ich pohyblivé obrázky zmenili. Kino je dnes 
jedným z najnavštevovanejších fenoménov a umož-
ňuje divákovi zážitky dosiaľ nevídané. Vďaka moder-
ným technológiám dnes sprostredkúva nielen vizu-
álny zážitok, ale dokáže sa pohrávať s priestorovým 
vnímaním obrazu i  zvuku. Filmové triky dosiahli 

neuveriteľné možnosti, a  tak v  kombinácii s  tech-
nológiou a  ozvučením môžeme dosahovať zážitky, 
o akých sa nám ani nesnívalo. Kino prestáva byť len 
obyčajnou zábavou, s ktorou ľudia trávia voľný čas 
a  deti môžu dostať za odmenu. Dokáže nám verne 
sprostredkovať koncertné, divadelné, baletné i oper-
né predstavenia,  je nám sprievodcom svetovými 
galériami, a  tak nám otvára možnosti iných foriem 
poznania a zážitkov. Na Slovensku je jedným z mála 
takýchto kvalitne vybavených multikín i  MLYNY 
CINEMAS v  Nitre, ktoré disponuje najkvalitnejším 
obrazovým stvárnením ako i  systémom DOLBY 
ATMOS, umožňujúcim priestorové vnímanie zvuku. 
Rok 2016 bude pre fanúšikov dobrých filmov hoto-
vým požehnaním, posledných 20  rokov nebolo na 
jeden rok pripravených toľko kvalitných premiér ako 
práve tento. Takže na počesť bratov Lumièrovcov: 
pukance sa už smažia, kola si tíško zurčí a jarné kino-
premiéry čakajú len a len na vás!
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Coco Chanel, vlastným menom Gabrielle Bonheur 
Chanel (* 19. august 1883, Saumur, Francúzsko – † 10. 
január 1971, Paríž) bola francúzska módna tvorkyňa 
a  zakladateľka značky Chanel, existujúcej dodnes. 
Vniesla do dámskej módy progresívne prvky jedno-
duchého kostýmu so sukňou a  nohavicami. Vytvorila 
populárne parfumy a  nový štýl dámskej bižutérie. 
Z  bezvýznamnej chudobnej modistky sa vypracovala 
na najprestížnejšiu módnu značku vo svete. (Zdroj: 
Wikipedia)

Predstavovať Coco Chanel je zbytočné. Žena, ktorá 
zanechala nezmazateľnú stopu na poli módy, prie-
kopníčka za slobodu a nezávislosť žien, egocentrická 
osoba, uprednostňujúca vždy svoje záujmy, nehľa-
diaca na city iných, ale i veľmi významná mecenáška 
umenia 20. storočia. Prekvapujúco nebol o jej turbu-
lentnom, ale mimoriadne zaujímavom a v mnohom 
inšpirujúcom živote natočený ani jeden kvalitný film. 

Pokusom o priblíženie zrodu módnej ikony je fran-
cúzsky film COCO AVANT CHANEL s  Audrey 
Tautouovou v hlavnej úlohe. Príbeh začína vo fran-
cúzskom sirotinci, kde malá Gabrielle spolu so svo-
jou sestrou márne čaká, že sa pre ne ich otec vráti. 
Mapuje jej život kabaretnej speváčky s príliš slabým 
hlasom, prácu chudobnej krajčírky, opravujúcej roz-
padnuté lemy šiat, pokusy lacnej kurtizány, ktorá na-
koniec nachádza útočisko u svojho milenca Étienna 

Balsana. S  kapitálom jej „ochrancov,“ sa postupom 
času dostáva na hlavnú triedu v  Paríži, kde začína 
ako návrhárka klobúkov a  neskôr i  ako tvorkyňa 
dámskej módy. Film zachytáva jej začiatky do mo-
mentu jej veľkej a mimoriadne úspešnej prehliadky 
a má odhaľovať motiváciu, hnaciu silu a odhodlanie 
tejto „siroty“ dosiahnuť úspech, nezávislosť a prenik-
núť do najvyšších vrstiev spoločnosti. Bohužiaľ, na-
priek zaujímavému námetu je film povrchný, nudný 
a Audrey Tautou, nesmrteľná Amélia z Montmartru, 
tu nepresvedčila ničím. Neodporúčam.

Inou kávou však je film Jana Kounena COCO 
CHANEL & IGOR STRAVINSKIJ. Mapuje krátky 
úsek života Coco Chanelovej, keď po smrti svojho 
milenca Boy Capela opäť nachádza lásku u geniálne-
ho ruského skladateľa Igora Stravinského. Jemu, jeho 
chorľavej žene Káti a  deťom poskytne bývanie vo 
svojom vidieckom dome, aby mu tak umožnila tvoriť 
a pripraviť sa na novú premiéru predtým odmietnu-
tého baletu Svätenie jari. Milostná dráma, natočená 
s  nesmiernym vkusom, podfarbená Stravinského 
strhujúcou hudbou a  doplnená nádhernými kos-
týmami i  úžasným interiérom Chanelovej domu, 
vás určite nenechá ľahostajnými. Trojica hlavných 
hrdinov  –  vášnivý Mads Mikkelsen ako Stravinskij, 
sebastredná, chladná a androgýnna Anna Mouglalis 
ako Coco a krehká Jelena Morozova ako Igorova žena 
Káťa  –  vytvorila nezabudnuteľný herecký koncert, 

plný lásky, zrady, napätia a  smútku. Uprostred tejto 
drámy sa Chanelová po prvýkrát stáva mecenáškou 
umenia a umožňuje tak obnovenie premiéry Svätenia 
jari, ktorá sa konečne stretáva s úspechom. Nádherný 
film, hodný viacnásobného pozretia.

Do tretice tu máme TV film COCO CHANEL, 
ktorý sa pokúša zmapovať celý Chanelovej život od 
počiatku jej návrhárskej kariéry až po vybudovanie 
ikonickej značky Chanel. Tvorcovia sa z neznámeho 
dôvodu rozhodli obsadiť do hlavnej úlohy slovenskú 
herečku Barboru Bobuľovú, a  to bol začiatok i ko-
niec tohto projektu. Úplná absencia akéhokoľvek 
talentu a  šarmu, nepopierateľný slovanský pôvod, 
na hony vzdialený akejkoľvek predstave šarmant-
nej Francúzky. Jediným svetlým momentom bola 
prítomnosť Shirley McLaneovej, stvárňujúcej Coco 
vo vyššom veku. Jej vynikajúci herecký výkon však 
na záver celý projekt nezachránil. Neodporúčam 
vidieť, odporúčam spáliť.

Ak si teda chcete o živote Chanelovej vytvoriť kom-
plexnú predstavu, vo filme ju nenájdete. Môžete ju 
získať kúpou vynikajúcej knihy Lisy Chaneyovej 
Coco Chanel. A pre dokonalosť prežitku si dajte na 
zápästie kvapku ikonického Chanel 5, do dnešnej 
doby najpredávanejšieho parfumu na svete.

Andrea Marešová

Coco 
Chanel 
vo filme

— film —
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Predstavujeme  
fenomén  
PROPOLIS 
Propolis z  mierneho klimatického pásma (čo je v  na-
šom prípade) obsahuje asi 40 rozdielnych fenolových 
komponentov, z ktorých asi 90 – 95 % tvoria flavono-
idy. Flavonoidy sú príčinou imunitu zabezpečujúcich 
vlastností propolisu. Ich bohatý výskyt v propolise 
potvrdzuje, pri porovnaní s antibiotikami používaný-
mi v súčasnosti, jeho široké spektrum účinnosti proti 
baktériám, vírusom a hubám. Kyselina ferulová v pro-
polise má antibakteriálny účinok.

Propolisová tinktúra a propolis samotný je bohatý na 
výskyt stopových prvkov dôležitých pre život, napr. 
železa, hliníka, vanádia, vápnika, kremíka, mangánu, 
stroncia, sodíka a  horčíka. Všetky tieto prvky sú 
nevyhnutné na optimálny priebeh fyziologických 
procesov. Stopové prvky ovplyvňujú premenu biel-
kovín, tukov a cukrov, syntézu proteínov v organiz-
me, schopnosť tepelnej regulácie organizmu, tvorbu 
krvi a kostí, ako ak imunobiologické reakcie. V tejto 
súvislosti sa dokázalo, že medzi stopovými prvkami, 
vitamínmi a hormónmi existujú vzájomné vzťahy.

Využitie propolisovej  
tinktúry v praxi
Bolesť – propolis môžeme označiť za prírodný aspi-
rín, lebo zmierňuje bolesti. Spôsobujú to niektoré 
flavonoidy, ktoré sa v ňom nachádzajú, rovnako ako 
syntetické prípravky proti bolestiam, spomaľujú tvor-
bu prostaglandínu spôsobujúceho bolesť. Na rozdiel 
od syntetických prípravkov proti bolestiam má však 
propolis tú prednosť, že jeho flavonoidy sú prírodné-
ho pôvodu, a  preto nemajú nijaké vedľajšie účinky 
na tráviacu a nervovú sústavu.
Opar –  pľuzgieriky oparu možno úspešne liečiť po-
tieraním propolisovým roztokom.
Angína, bolesť a zápal hrdla, nádcha –  pri angíne, 
zápaloch a  bolestiach hrdla a  ochoreniach horných 
dýchacích ciest treba 1 – 2 čajovými lyžičkami tink-
túry kloktať tak dlho, až sa obohatením slinami dá 
zmes v ústach prehltnúť. Tinktúru možno použiť aj 
zriedenú. Mala by sa užívať 3-krát denne.

Prechladnutie  –  prechladnutia sa liečia tak, že sa 
3-krát denne 15 – 20 kvapiek propolisovej tinktúry 
pridá do malého množstva teplej vody a tá sa vypije. 
Okrem toho sa môže kloktať čistou tinktúrou, čím sa 
proces liečenia urýchli.
Ošetrenie rán  –  staré a  zle hojace rany ošetrené 
propolisovou masťou sa rýchlo zahoja. Požadované 
liečivé účinky sa dajú dosiahnuť aj tinktúrou, ktorou 
sa rana 4-krát denne potiera.
Žalúdočné a  dvanástorníkové vredy  –  40 kvapiek 
tinktúry sa pridá do 100 kvapiek teplého mlieka 
a užíva sa 2-krát denne, vždy hodinu pred jedlom.
Vnútorne infekcie vyvolávajúce horúčky – pri všet-
kých vnútrotelových infekciách, ktoré vyvolávajú 
horúčkovité stavy. Požívať 3-krát denne 30 kvapiek 
tinktúry do čaju.

Bolesť žalúdka  –   50 kvapiek propolisovej tinktú-
ry zriedime v  100 ml teplom čaji – bolesti rýchlo 
ustupujú. Pri žalúdočných parazitoch možno užívať 
2-krát denne na lačný žalúdok.
Otlaky a kurie oká – na otlaky – kurie oká, stvrdnuté 
časti kože, použijeme propolisovú tinktúru vo forme 
obkladu. Kúsok vaty namočíme do tinktúry a prikla-
dáme na choré miesto. Odporúča sa používať večer 
pred spaním a  opakovať viackrát až do vyliečenia. 

Upozornenie: Niekoľko dní budú choré miesta pokožky 
boľavé – citlivé.
Zápcha –  50 kvapiek propolisovej tinktúry zriedime 
so 100 ml teplej vody – piť 2-krát denne nalačno.
Zápal pečene a obličiek –  pri zápaloch pečene a ob-
ličiek možno dobrý výsledok dosiahnuť užívaním 40 
kvapiek tinktúry do 100 ml teplého čaju 3-krát denne. 
Každý druhý deň treba liečbu vynechať a tento spô-
sob liečby používať až do vyliečenia.
Plesňové ochorenie na rukách a nohách – pri ples-
ňových ochoreniach medzi prstami na nohách a ru-
kách napadnuté miesta natrieme vatou namočenou 
v propolisovej tinktúre. Po 6 týždňoch plesne zmiznú.
Zápal pokožky – natierame choré miesta.
Kožné defekty – pri kožných defektoch, ktoré možno 
natrieť alkoholom. Choré miesta natrieme propoliso-
vou tinktúrou a defekty sa skoro stratia.
Pri nadmernom požití alkoholu (proti tzv. opi-
ci) – pri nadmernom použití alkoholu vypijeme 100 
ml teplej vody do ktorej sme nakvapkali 50 kvapiek 
propolisovej tinktúry
Zápal prostaty – 3-krát denne 30 kvapiek do čaju
Vysoký krvný tlak – 1-krát denne 30 kvapiek večer 
pred spaním až do úplného vyliečenia.
Bolesť zubov – vatu namočíme a priložíme na boles-
tivý zub. Veľmi účinný liek aj pri hnisajúcich ďasnách.
U  žien pri prechode (klimaktériu)  –  v  priebehu 
jedného roka pred očakávaným prechodom užívať 
1-krát denne 10 kvapiek tinktúry do čaju.
Ošetrenie preležanín a  starších rán  –  na ošetrenie 
starších rán, preležanín. Choré miesta opatrne umy-
jeme a  viackrát natrieme propolisovou tinktúrou. 
Za krátky čas prestane mokvanie rany a začne proces 
hojenia.
Popáleniny 1. stupňa  –  popálené miesto viackrát 
potrieme propolisovou tinktúrou, a  tak zabránime 
tvoreniu pľuzgierov.

Využite zľavu 15 % na suchý propolis, propolisovú 
tinktúru a propolisovú masť. Nájdete nás na príze-
mí v medovom stánku SVET MEDU.

— zdravie —
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Nikdy som 
nerozmýšľala,  
že by som takú  
súťaž skúsila
ŠK Victoria Veľký Grob usporiadal ešte v minulom roku 
v  športovej hale vo Viničnom pohárovú súťaž Victoria 
Natural Cup v naturálnej kulturistike. Monika Botková 
získala tretie miesto. Na organizačne veľmi dobre pri-
pravenej súťaži štartovalo celkom 104 žien v desiatich 
kategóriách a  90 mužov v  dvanástich kategóriách. 
Do Nitry putovali dve prvenstvá. V kategórii fitnes biki-
ni do 167 cm pri svojom debute doslova zažiarila Monika 
Botková z FK Milénium Nitra, ktorá v konkurencii 16 fit-
nesiek obsadila tretie miesto.

Ako si sa dostala k zdravej strave?
Vďaka môjmu priateľovi Miškovi. Predtým, ako som 
ho spoznala, som žila veľmi nezdravým životným štý-
lom. Cítila som sa zle, vyzerala som zle, aj zdravotne 
som na tom bola zle. 

Ako sa stravuješ dnes?
V strave dodržiavam svoj režim, na ktorý som zvyk-
nutá a  ktorý mi vyhovuje. Základom je, že jem pra-
videlne, vyberám si čerstvé potraviny, ktoré si sama 
upravujem, nenakupujem polotovary, pijem veľa čistej 
vody a čo najviac obmedzujem rafinovaný cukor. 

Kto ťa presvedčil o účasti na súťaži?
Nikdy som nerozmýšľala, že by som podobnú súťaž 
skúsila. Jeden kamarát z posilňovne, kam chodím, sa 
mi raz prihovoril s tým, či by som to nechcela skúsiť. 
A potom sa to už rozbehlo. Vysvetlil mi, ako dlho trva-
jú prípravy na súťaž a čo to všetko obnáša.

Na súťaž sa človek pripravuje aj celoročne, mení sa 
len spôsob, akým sa pripravuje v  určitých fázach. 
Moja príprava trvala cca 3 mesiace. Obnášala úpravu 
stravy, zmenila som štýl cvičenia, zameriavala som sa 

na rysovanie svalov a pridala som viac kardiocvičení, 
aby som sa zbavila tuku.

Ako samotná súťaž prebiehala?
Na súťaž sa bolo potrebné ráno cca o 7.00 hod. zaregis-
trovať. Súťažiaci sú buď v šatniach, alebo v priestoroch 
pre nich vyhradených, kde sa pripravujú, natierajú far-
bou atď. Samotná súťaž mala semifinále, kde z 12 diev-
čat vybrali 6 do finále. Celá súťaž sa končila až večer 
cca o 21.00 hod.

Aké sú tvoje osobné aj športové 
plány do budúcna?
V apríli končím magisterské štúdium, mám v pláne 
začať rigorózne štúdium a získať titul PhDr. V športe 
celkovo v zdravom životnom štýle plánujem pokračo-
vať nastálo, budem k tomu viesť aj svoje deti. Na jarné 
súťaže sa však nechystám zo zdravotných dôvodov.

— rozhovor — 
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Predajňu ORSAY nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.
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Rím patrí medzi najkrajšie mestá na svete a  kto ho 
raz navštívil, nikdy naň nezabudne. Veta „Vidieť Rím 
a zomrieť” nie je až tak prehnaná. Navštívila som Rím 
viac ráz, prežila som tam strašný úraz, ale nezanevrela 
som, vždy ma očarí a nadobro dostane. Ak by som nie-
kde chcela skonať, mohlo by to byť práve tam. Ako sa 
vraví, že človek nevie dňa a hodiny, zabudnime na to, 
ako sa tam žije.

Ísť dnes navštíviť Rím nie je nijako finančne nároč-
ným výletom. Nízkorozpočtová letecká spoločnosť 
vás tam bezpečne a  relatívne pohodlne dopraví za 
1 hodinu 20 minút už v cene od 20,- EUR. Ubytovanie 
je cenovo porovnateľné s  inými európskymi metro-
polami, ale ak nechcete zbytočne utrácať, sieť hotelov 
B&B je stávka na istotu. Priamo v  centre mesta sa 
viete ubytovať za cenu 90,- EUR na noc pre dve osoby 
a ubytovanie je to viac než dôstojné. 

Každý správny turistický sprievodca vám ponúkne  
zoznam notoricky známych miest, ktoré musíte 
v Ríme navštíviť a skutočne z toho nič nevynechávajte! 
Rím má jednu neuveriteľnú výhodu – všetko, čo musí-
te vidieť, leží na pomerne malej ploche, a tak netrávite 
veľa času presunmi z miesta na miesto. V Ríme to vša-
de žije, a tak aj tie presuny, obohatené úžasnou kávou 
alebo špičkovou pizzou, sú zábavou samé o  sebe. 
Srdcom Ríma je Vatikán, i keď domáci by sa asi urazili, 
predsa len je to štát v  štáte a Rimania Vatikán veľmi 
,,nemusia.“ Odpoveďou na otázku ,,Prečo?“ je záplava 
turistov, korupcia Vatikánu a  jeho údajné spojenie 
s mafiou. Povráva sa..., ale to nemôžem napísať.

Ak vaše srdce túži vidieť papu Francesca, ktorý si 
naše sympatie vskutku zaslúži, môžete si prostred-
níctvom internetu zabezpečiť bezplatnú vstupenku 
na audienciu. Inak sa papa presúva po meste často 
a rád, spoznáte to podľa toho, že sa zastaví doprava 

a všetci niekam bežia, vrátane vodičov autobusov. To, 
že neprídete načas do práce, nikoho netrápi, každý 
rímsky šéf to pochopí.

Na svete niet mesta, kde by bolo viac antických pamia-
tok na tak relatívne malej ploche. Ich zoznam, všetky 
detaily, množstvo nádherných fotografií nájdete v kaž-
dom sprievodcovi, cestovateľských príručkách i  na 
internete. Toto sú len tie najzaujímavejšie z nich: 

BASILICA DI SAN PIETRO
Svetoznámy chrám, z ktorého balkóna sa každoroč-
ne prihovára všetkým veriacim pápež. Ako už bolo 
spomenuté, legalizácia kresťanstva sa uskutočnila za 
vlády cisára Konstantína. Aj preto prvý kostol svä-
tého Petra dal vystaviť spomenutý cisár okolo roku 
326 n. l. Tradícia hovorí, že kostol bol postavený 
presne na tom mieste, kde bol roku 64 n. l. ukrižo-
vaný svätý Peter.
V rokoch 1506 až 1626 bol kostol prestavaný na nový, 
omnoho väčší chrám.
Michelangelova Pieta z  roku 1499 je umiestnená 
v prvej kaplnke pravej lodi. Nachádza sa za ochran-
ným sklom. Aj veľkolepý hlavný oltár určite očarí 
nejedného turistu. Nad ním sa nachádza prekrásne 
Berniniho baldacchino. Za oltárom sa nachádza hrob 
Pavla III. a Urbana VIII.

MUSEI VATICANI
Vatikánske múzeum je najväčším komplexom ume-
leckých zbierok na svete. Nachádza sa tu množstvo 
obrazov, kníh, fresiek, gréckych, etruských či rím-
skych sôch... Keďže rozlohou je múzeum naozaj 
veľké, je vhodné zvoliť si priority, ktoré by návštevník 
mal záujem vidieť. Jednou z nich by mala byť určite 
Sixtínska kaplnka s  Michelangelovym Posledným 
súdom. Tá bola postavená v rokoch 1475 – 1480 na 
základe žiadosti pápeža Sixtusa IV. Dvanásť ma-
lieb na pravej strane predstavuje výjavy zo života 
Ježiša Krista. Na ľavej strane sa nachádzajú výjavy 
z  Mojžišovho života. Roku 1508 pápež Julius II. 
poveril mladého Michelangela, aby vyzdobil strop 
kaplnky, čo sa mu aj dokonale podarilo.

CASTEL SANT'ANGELO
Anjelský hrad je mohutnou stavbou týčiacou sa nad 
riekou Tiberia. Najskôr bol cisárskou hrobkou, po-
tom pápežskou citadelou. Hrad slúžil v  stredoveku 
ako väzenie. Dnes sa tu nachádza múzeum venované 
jeho histórii. Hrad bol postavený roku 130 n. l. cisá-
rom Hadriánom.
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— cestovanie — 
SANTA MARIA IN 
TRASTEVERE
Patrí k  najstarším kresťanským kostolom na svete, 
keď prvý kostol bol založený ešte roku 222 n. l. V sú-
časnosti je tu možné vidieť stavbu, ktorá bola posta-
vená v 12. storočí počas „vlády“ pápeža Inocenca II. 
Hlavné stĺpy v kostole sú rímskeho pôvodu, pôsobivá 
je fresková výzdoba bočných kaplniek pochádzajúca 
z 16. – 17. storočia. Za povšimnutie stoja aj mozaiky 
z 12. storočia zobrazujúce Pannu Máriu s Ježišom.

SANTA MARIA SOPRA 
MINERVA
Kostol gotického charakteru navonok pôsobí veľmi 
jednoducho. Napriek tomu vo vnútri skrýva množ-
stvo nádherných obrazov a náhrobkov. Bol založený 
v 8. storočí n. l. podľa návrhu dvoch dominikánskych 
mníchov z Florencie. Dnešná podoba kostola je da-
tovaná z  roku 1280. Pred kostolom je možné vidieť 
zaujímavého mramorového slona nesúceho egyptský 
obelisk. V  kostole sa oplatí vidieť sochu Krista po 
zmŕtvychvstaní od Michelangela.

SANTA MARIA IN ARACOELI
Kostol stojí na jednom z  najsvätejších miest Ríma. 
Prvá zmienka o ňom bola roku 574 n. l. Dnešná stavba 
pochádza z roku 1260. Prekrásny je pozlátený dreve-
ný strop, ktorý oslavuje námornú bitku pre Lepente. 
Najvýznamnejšou pamiatkou je umelecké dielo 
Pinturicchiové fresky Život sv. Bernarda z roku 1486.

PIAZZA DI SPAGNA
Španielske schody ponúkajú prekrásny výhľad, ktorý 
si podmaní nejedného cestovateľa. Na schodoch sa 
často konajú modelingové prehliadky. Toto roman-
tické miesto tiež slúži ako miesto schôdzok. Pôvod 
schodov je datovaný do obdobia roku 1723, keď ich 

výstavbu inicioval francúzsky veľvyslanec Gueffier. 
Neďaleko schodov sa nachádzala rezidencia španiel-
skeho veľvyslanca pri Svätej stolici a od toho je po-
menovanie schodov aj odvodené. Južne sa nachádza 
najexkluzívnejšia obchodná ulica Via Condotti, kde 
má sídlo aj známa herečka Sofia Loren.

FORO ROMANO
Forum Romanum predstavoval centrum politické-
ho, ale aj spoločenského rímskeho života. Kedysi sa 
tu nachádzali prekrásne chrámy, nádvoria, baziliky. 
Mnohé sa nezachovali, a tak môžeme dnes obdivovať 
takmer len zrúcaniny, ktoré napriek tomu zachováva-
jú pravú historickú atmosféru starého Ríma.

COLOSSEO
Neďaleko Foro Romano sa nachádza svetoznáme 
Koloseum. Jeho výstavba začala ešte v  roku 72 n. l., 
za vlády cisára Vespasiána. Jeho kapacita ponúkala až 
55.000 miest pre divákov. Denne sa tu konali gladiátor-
ské predstavenia, pričom v priebehu dňa bolo zabitých 
až 5.000 zvierat! Okrem gladiátorov tu bojovali o svoj 
život aj zločinci či otroci. O živote a smrti rozhodovali 
diváci. Známy je palec otočený k zemi. Tento symbol 
predstavoval smrť. Mávanie vreckovkami predstavo-
valo milosť. Počas stredoveku význam Kolosea upa-
dol. V tom období slúžil ako sklad materiálu na stavbu 
palácov a kostolov.

SANTA MARIA MAGGIORE
Ide snáď o  najkrajšiu rímsku kresťanskú bazili-
ku zasvätenú Panne Márii. Kostol bol postavený 
v roku 430. Interiér a exteriér kostola boli upravené 
v  13. a  18. storočí. Celý kostol očarí turistov svo-
jou mohutnosťou, ale aj množstvom umeleckých 
diel. Najdôležitejšie sú staré mozaiky na bočných 
stenách strednej lode, ktoré zobrazujú výjavy zo 
života Mojžiša, Abraháma, Izáka a Jakuba. V hlav-
nom oltári sú údajne uložené pozostatky Ježišových 
jasličiek. Medzi ďalšie pamätihodnosti môžeme 
zaradiť Cappella Sixtina s náhrobkom Sixta V., kto-
rého autorom je známy architekt Domenic Fontana. 
V  chráme je taktiež hrob kardinála Rodrigueza 
a Giovanniho di Cosima.

A teraz ponúkam môj osobný rebríček najobľúbenej-
ších miest:
Piazza Venezia – mnohí by so mnou iste nesúhlasili, 
ale pre mňa je najtypickejším a  najobľúbenejším 
miestom Ríma toto námestie, na ktorom sa nachádza 
pamätník Victoria Emmanuela II. Rimania pamätník 
neznášajú, hanlivo ho nazývajú písací stroj, ale ja 
píšem rada...

Fontána di Trevi  –  pri návšteve tejto nádhernej 
fontány treba mať šťastie, často býva zahalená pre re-
konštrukcie alebo čistenie, keď sa však odhalí v svojej 
belostnej kráse, túžite do nej vliezť ako slávna Anita 
Ekberg vo filme La dolce vita.
Pantheon  –  prekrásny pamätník, paradoxne sa na-
chádzajúci na relatívne malom námestí, takže ak si 
sadnete na náprotivnú fontánu s  čokoládou v  ruke 
(kúsok odtiaľ sa nachádza LINDT STORE!), môžete 
sa ho priam dotýkať
Campo de Fiori – najstarší kvetinový trh v Ríme a je-
diné rímske námestie, na ktorom nie je kostol. Zato 
tu však je Mozzarella bar, v ktorom musíte ochutnať 
jedinečnú mozzarellu – burrata. Už nikdy nebudete 
chcieť nič iné.
Largo Argentina  –  moje milované miesto, domov 
rímskych mačiek. Na antických rozvalinách sa 
v každom kúte povaľujú nádherné vypasené rímske 
mačky, hojne kŕmené a  zastrešované miestnym 
útulkom. Okoloidúcim tak dávajú jasne najavo, kto 
je v Ríme pánom... 
Ak vás od cestovania do večného mesta odrádza zá-
plava turistov, vedzte, že tento rok tomu tak nie je. 
Nedávne teroristické útoky zamávali s  odhodlaním 
cestovať a  spoznávať, a  tak sa moje predvianočné 
nákupy v Ríme niesli v znamení poloprázdnych ulíc, 
obchodov a dokonca aj letiska. Pridajte sa k tým, kto-
rí chcú prelomiť tento strach a vyberte sa do mesta, 
ktoré prežilo všetko a všetkých, a bude tu ešte dlho po 
nás. Arrivederci a Roma!

Andrea Marešová
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— krása — 

VITAL INJECTOR je úžasnou novinkou medzi technikami 
omladzovania a hydratovania pokožky v oblasti estetic-
kej chirurgie. Tento štýl aplikácie kyseliny hyalurónovej 
umožňuje kvalitné a zároveň bezpečné plošné ošetrenie 
danej lokality a tým následné vypnutie vrások.

Hydratácia je jedným z najdôležitejších a určujúcich 
faktorov pre vzhľad pleti a  jej funkčnosť. PLURYAL 
Booster je odpoveďou na rastúci dopyt po prírod-
ných, jednoduchých a  bezpečných postupoch apli-
kácie kyseliny hyalurónovej, ktorý sa využíva pri 
ošetrení VITAL INJECTOR.
Ošetrenie je určené k omladeniu a zlepšeniu štruktú-
ry pleti. Koža časom stráca svoju kvalitu – kolagénne 
a elastické vlákna sa rozpadajú. Zatiaľ čo sa väčšina 
kozmetických produktov a  procedúr stará o  Vašu 
pleť iba na povrchu, ošetrenie VITAL INJECTOR 
ju hydratuje a omladzuje zvnútra. Ošetrenie funguje 
na báze obnovenia hydratácie, zlepšenia pružnosti, 
kvality a  štruktúry kože. Doplnením kyseliny hya-
lúronovej prirodzene vyhladzuje pleť zvnútra, čím 
spôsobuje jej žiarivý vzhľad a  vytvára tak ozajstný 
a dlhotrvajúci efekt.

Výhody ošetrenia:
• omladenie tváre, krku, dekoltu, okolia očí, rúk;
• hydratuje a zvyšuje elasticitu pokožky;
• zlepšenie štruktúry pokožky;
• vyhladzovanie pokožky jemne a prirodzene 

zvnútra;
• jemnejšia, hladšia a žiarivejšia pokožka;
• oživenie a celkove zlepšenie kvality pleti.

Ako ošetrenie prebieha, to vám prinášame v rozho-
vore so zdravotnou sestrou Bc. Soňou Munkovou.

Čím je ošetrenie Vital injector 
výnimočné?
VITAL INJECTOR je jedinečný tým, že umožňuje 
rovnomerné a presne dávkovanie kyseliny hyaluró-
novej do požadovanej hĺbky. Pri ošetrení sa používa 
„pištoľ“, ktorá sa prikladá na danú lokalitu, ktorú 
pod tlakom nasaje a  následne z  hlavice prístroja 
vystrelí päť ihličiek, ktoré vmiešajú do ošetrova-
ného miesta kyselinu hyalurónovú. Tento systém 
aplikácie umožňuje dokonalé celoplošné rozloženie 
kyseliny hyalurónovej.

Aký efekt týmto ošetrením 
dosiahnete?
Ošetrenie je určené hlavne na hydratáciu pokožky 
a  vypnutie vrások. Po ošetrení je pleť začervenaná 
a môžu sa vytvoriť aj modrinky. Tie však do pár dní 
vymiznú a pleť je jemnejšia, omladená a hydratovaná.

Aký výplňový materiál sa pri 
ošetrení používa?
Na trhu nájdete viacero materiálov, ktoré sa môžu pri 
tomto ošetrení používať. Ja však odporúčam apliko-
vať materiál PLURYAL BOOSTER – je to antioxidant 
vhodný na regeneráciu pokožky pôsobiaci na zákla-
de monofázne stabilizovanej HA kyseliny. Kyselina 
hyaluronová je látka, ktorá je prirodzenou súčasťou 
ľudského organizmu, preto ju telo prirodzenou ces-
tou tiež odbúrava. Vďaka tomuto je použitie vysoko 
bezpečné. Hlavným pozitívom je, že efekt po apliká-
cii touto výplňou je prirodzený a dlhodobý.

Kedy a koľkokrát odporúčate toto 
ošetrenie opakovať?
Ošetrenie je možné podstúpiť počas celého roka, vašej 
pokožke stopercentne len pomôže a oživí ju. Hlavne 
odporúčam v  zimnom a  jarnom období, keď je pleť 
presušená, matná a  dehydratovaná. Počet závisí, sa-
mozrejme, od pokožky. Ošetrenie je však potrebné 
vykonať 3-krát s odstupom troch týždňov a následne 
začať s udržiavacou liečbou 1-krát za pol roka.

Komu odporúčate toto ošetrenie?
Ošetrenie je vhodné ako pre starších tak aj mladších 
klientov, ktorý zatiaľ výrazné zmeny na pokožke 
nepozorujú. Je to aktívna prevencia pred tvorbou 
vrások, stratou pružnosti a elasticity pokožky.

Aké oblasti sa dajú ošetrovať?
Okrem ošetrenia celej tváre intenzívne hydratuje 
a spevňuje pokožku na krku a dekolte, ktorá je veľmi 
často zanedbávaná a  starať sa o  ňu začíname dosť 
neskoro. Ošetrením taktiež vieme skvalitniť jemnú 
pokožku na rukách.

www.dermacenter.sk

Omladenie  
a hydratovanie  
pokožky s ošetrením  
vital injector

Viac informácií na klinike DERMACENTER na 2. poschodí Galéria MLYNY
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iPad sa dá označiť ako revolučné zariadenie, či už 
sa to niekomu páči, alebo nie. Nemožno mu uprieť 
definovanie triedy, ukázanie smeru vývoja, masové 
rozšírenie tabletov a  dovtedy nevyužívanú formu 
komunikácie medzi človekom a  softvérom. Teraz je 
tu však nový iPad Pro, ktorý ide ešte ďalej a chce byť 
naozajstným pracovným nástrojom. V čom je teda iný?

iPad bol vždy jedinečný svojou jednoduchosťou 
používania, ktorá si dokázala získať užívateľov. iPad 
Pro so svojím obrovským 12,9-palcovým displejom 
Retina, takmer dvojnásobne výkonnejším proceso-
rom oproti iPadu Air 2 a  zlepšenou technológiou 
Multi-Touch rozširuje tento zážitok o ďalšiu dimen-
ziu. Inšpiroval vývojárov na vytvorenie novej generá-
cie aplikácií pre takmer všetky oblasti – od produkti-
vity, dizajnu, ilustrácií, konštruktérstva, medicíny, až 
po výuku, hry a zábavu.

Veľké nápady vyžadujú  
veľké plátno!
Ako prvý zaujme jeho displej s 5,6 miliónom brilant-
ných bodov. iPad Pro má displej Retina s  najvyšším 
rozlíšením zo všetkých iOS zariadení a je jednoducho 
ohromný. Toto extrémne rozlíšenie prináša tiež výraz-
ne živšie farby obrázkov, hlbšiu čiernu. Všetko sa na 
ňom spraví jednoduchšie, rýchlejšie a pútavejšie, či už 
ide o  úpravu 4K videa, vytváranie prezentácií alebo 
riadenie firmy, zážitok z hier je oveľa intenzívnejší.
iPad Pro je aj napriek veľkému displeju ohromujúco 
tenký a ľahký. Má hrúbku len 6,9 mm a váži 713 gra-
mov. Vďaka svojmu pevnému jednoliatemu telu však 
pôsobí ladne a pevne. iPad Pro však najviac prekvapí 
tým, ako dobre sa drží v ruke.

Výkon v najpútavejšej forme
Srdcom iPadu Pro je nový čip A9X tretej generácie 
so 64-bitovou architektúrou na úrovni stolného 

počítača. Takže aj graficky najnáročnejšie aplikácie 
sa spúšťajú hladko. Vysoký výkon neznamená kom-
promis vo výdrži batérie – až 10 hodín je skutočne 
pozoruhodný údaj.

Znie fantasticky – po všetkých 
stránkach
Štyri reproduktory vytvárajú rovnako veľkolepý záži-
tok ako jeho displej. Dosahuje výrazne širšie repro-
dukované frekvenčné pásmo a  vyšší výkon. Navyše 
je telo reproduktoru zapracované priamo do hliníko-
vého tela, čo zlepšuje zadnú reprodukciu a vylepšuje 
basy. Reproduktory by sa dali označiť aj ako inteli-
gentné. Dva vrchné zvýrazňujú vyššie frekvencie 
pre kvalitnejšie dialógy. Pritom systém automaticky 
rozpozná, ktoré dva reproduktory sú horné – podľa 
toho, či sa drží iPad Pro vertikálne alebo horizontál-
ne. Či už teda hráte nejakú hru alebo pozeráte film, 
zvuk iPadu Pro je naozaj Hi-Fi . 

— 
Veľké nápady 

vyžadujú 
veľké plátno!

—

32



Každý dotyk je zážitok
iOS 9 je najintuitívnejší, najvyspelejší a  najbez-
pečnejší mobilný operačný systém na svete. Nové 
funkcie, ktoré dokážu naplno využiť výhody vyso-
kého výkonu iPadu Pro, pomáhajú byť produktív-
nejším a kreatívnejším. Jedna z množstva noviniek 
je však špeciálne vytvorená pre iPad Pro. Vďaka 
multitaskingu je spúšťanie dvoch aplikácií hračkou. 
Teraz je možné mať na jednej obrazovke dve okná 
so samostatnými aplikáciami. Jednoduchým gestom 
sa im prideľuje polovica alebo tretina plochy a vedľa 
seba môže byť napríklad wordový dokument, mapa 
a e-mailový klient. Alebo môže byť otvorené okno 
v okne, internetový prehliadač a správy a podobne. 

Aplikácie pre iPad
Každý iPad sa dodáva s  celou škálou vstavaných 
aplikácií, s  ktorými každodenné činnosti vybavíte 
raz-dva. Ale sú tu aj nové, ktoré sú navrhnuté prá-
ve pre iPad Pro. Nielen kresliace, konštruktérske či 
dizajnérske aplikácie, ale aj Word či Excell využívajú 
jeho obrovskú plochu, takže možnosti použitia sú 
prakticky nekonečné.

Dve výborné kamery pre krásu 
každého okamihu
Ľudia naozaj radi fotia iPadom. Zadná kamera iSight 
má vyspelý snímač pre nádherné zábery a  video. 
Či už fotíte panorámu, používate nepretržité sníma-
nie alebo časovač, obrazový procesor naservíruje vy-
nikajúce fotografie. Umožňuje snímať aj časozberné 
a spomalené video s rozlíšením 720p HD.
Predná kamera FaceTime HD má tiež zlepšený 
snímač, ktorý spolu s väčším displejom zvyšuje rea-
listickosť videohovorov. A fotky a videá vyzerajú vy-
nikajúco aj pri snímaní v prostredí so slabým svetlom 
alebo protisvetlom.

Rýchle bezdrôtové pripojenie
iPad Pro sa pripája k rýchlym sieťam Wi-Fi a mobil-
ným sieťam, takže sťahovať filmy, surfovať na webe 
a  zdieľať dokumenty či odosielať dôležité údaje je 
možné prakticky z ľubovoľného miesta.

Príslušenstvo
Možnosti iPadu Pro sa dajú rozšíriť vďaka množstvu 
dostupného príslušenstva a  doplnkov. Ale nie sú to 
už len ochranné obaly a  klávesnice. Je tu niečo ex-
tra – revolučná ceruzka Apple Pencil.
Rôzne perá a  stylusy poznáme už dávno. Apple na 
to ide trochu inak ako konkurencia. Apple Pencil na 
sebe nemá žiadne tlačidlá a jednoducho chce čo naj-
viac imitovať ceruzku či pero. Pridáva iPadu Pro nové 
možnosti, ale od prvého uchopenia do ruky pôsobí 
a reaguje úplne prirodzene. 
iPad Pro vie, či používate prst, alebo Apple Pencil. 
Reaguje až 240-krát za sekundu a  s  presnosťou na 
pixle rozširuje možnosti rozhrania Multi-Touch, čím 
ponúka nové kreatívne možnosti. Reaguje na náklon, 
tlak a rýchlosť, takže umožňuje vytvárať rôzne ume-
lecké ťahy a efekty – od najtenších čiar až po jemné 
tieňovanie. V štíhlom tele ceruzky sú zložité a presné 
tlakové senzory, ktoré dokážu merať intenzitu po-

užitej sily. Pre hrubšie čiary stačí viac zatlačiť, pre 
čiary tenké ako vlas netreba toľko sily. Jednoduchým 
naklonením ceruzky Apple Pencil je možné tieňovať, 
ako pri použití kriedy alebo bežnej ceruzky.
Či už skicujete v parku, maľujete portrét vodovými 
farbami, alebo kótujete technický výkres, Apple 
Pencil prináša množstvo nástrojov v jednej ceruzke. 
Pritom vyniká bleskurýchlou odozvou, latencia bola 
zredukovaná na nepostrehnuteľnú úroveň.

Počet kreatívnych efektov je bez limitov. Takže to isté 
platí aj pre kreatívne nápady – žiadne obmedzenia.
A  vychytávka nakoniec  –  na opačnom konci pod 
krytkou je Lightning konektor, ktorým sa pero na-
bíja priamo z iPadu Pro. Jedno nabitie poslúži až na 
12 hodín písania, čmárania, skicovania...
iPad Pro a  Apple Pencil sú novým papierom a  pe-
rom. Jednoduché používanie a výkon zmenili spôsob 
práce dizajnérov od náčrtu až po 3D modelovanie 
a zjednodušili vyjadrenie ich kreatívnych nápadov.
Poznámky, fotografie, náčrty, grafy, tabuľky, tex-
ty  –  všetko môžete spracovávať nielen na stolovom 
počítači, ale aj na iPade. Ale na iPade Pro sa to dá 
ešte lepšie.

Spoločnosť Apple naštartovala revolúciu v osobných 
technológiách predstavením počítača Macintosh 
v roku 1984. Dnes je lídrom v  inováciách a prináša 
také skvelé produkty, ako sú iPhone, iPad, Mac, 
Apple Watch, Apple TV. Apple s  viac ako 100.000 
zamestnancami vytvára produkty, ktoré robia náš 
svet lepším.

TRACO Computers s.r.o. od roku 1992 je evanjelizá-
torom a propagátorom najmodernejších technológií. 
Okrem predaja výrobkov Apple poskytuje kvalitné 
služby, poradenstvo a servis. 

Predajňu TRACO Computers nájdete v Galérii MLYNY na 2. poschodí.

— technika — 
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Matematika lásky
(The Mathematics of Love) 
Hannah Fry

Láska je presne tak ako väčšina nášho života plná 
rôznych vzorcov.
Či už ide o  počet sexuálnych partnerov alebo 
o to, komu napíšeme na internetovej zoznamke, 
tieto vzorce nám život obracajú hore nohami 
ako láska samotná. Ale všetky sa dajú mate-
maticky odhaliť. Hannah Fry sa s  humorom 
a  zároveň aj s  vážnosťou, ktorá téme hľadania 
životného partnera náleží, zamýšľa nad tým, 
ako nám môže matematika pomôcť pri problé-
moch s láskou. 
Pomocou jedinečnej knižky Matematika lásky 
pochopíte, ako funguje hľadanie partnera, ché-
mia príťažlivosti, náhoda a  pravdepodobnosť, 
koľko partnerov musíte skúsiť, kým nájdete 
toho pravého, ako si ho potom udržať a násled-
ne aj to, ako pripraviť svadbu snov bez zbytoč-
ných vrások. Matematika má proste odpoveď na 
všetko. 

Vychádza 03. 05. 2016.

Petrichor 
Veronika Šikulová

Téma je stará ako ľudstvo samo – láska a hneď 
za tým nevera... 
Hrdinovia románu sú strašne kladní a strašne 
mŕtvi. 
Veronika Šikulová hovorí o udalostiach, ktoré 
sa udiali pred rokmi a do ktorých nechtiac ako 
dieťa nazrela a zasiahla, a to, čo sa stalo, sa po-
kúša dať do súvislostí. 
Malé dievča stratené vo svete dospelých, ktoré-
mu rozumie po svojom, alebo našťastie nerozu-
mie... Až po rokoch, keď sú jej hrdinovia mŕtvi, 
s  hrôzou sebe vlastnou zistí, že „vstúpila do 
deja" a ovplyvnila svoj aj ich životy. Napokon 
sa všetko zle skončí. 
Autorka miluje prirovnania. Rada rozpráva. 
A gól, uštedrený tentokrát do vlastnej bránky, 
zrovnoprávňuje s  tými, ktoré dala súperovi. 
Gól je gól, a keď je gól dobrý, neprekáža, že ho 
dala sama sebe. To platí v prenesenom zmysle 
slova aj o spôsobe jej prehovoru.

Vychádza 15. 04. 2016.

Teroristov syn 
Zak Ebrahim

Príbeh jednej voľby.
Kniha Teroristov syn prináša neobyčajný 
pohľad na svet terorizmu  –  úprimnú spoveď 
amerického chlapca Zaka Ebrahima, vychová-
vaného otcom El-Sayyidom Nosairom. Vznikla 
z úspešnej prednášky v rámci TED konferencií. 
„Vražednej nenávisti sa musíte naučiť  –  nielen 
naučiť, ale musia ju do vás násilím zasiať. Nie je 
to nič, čo by v človeku bolo prirodzene. Je to lož. 
Je to miliónkrát opakovaná lož – najmä ľuďom, 
ktorí nemajú iné zdroje informácií a  ktorí od-
mietajú iný pohľad na svet. Je to lož, v ktorú môj 
otec veril, o ktorej dúfal, že ju preberiem. 
Celý život sa snažím pochopiť, čo viedlo môj-
ho otca k terorizmu a zápasím s vedomím, že 
vo mne koluje jeho krv. Vo svojom príbehu 
ponúkam čitateľom portrét mladého muža, 
ktorý bol vychovávaný v krutom fanatizme, no 
zvolil si mier. Verím, že život každého z nás má 
svoje motto, a motto môjho života je: „Všetci si 
môžeme vybrať.“
Prvá zo série TED kníh  –  malé knihy, veľké 
myšlienky. 

Vychádza 15. 04. 2016.

Predajňu PANTA RHEI nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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PREDAJŇU ZNAČIEK ROXY A QUIKSILVER NAJDETE V GALÉRII MLYNY NA 1. POSCHODÍ



Pr

emiéra 24. 03. 2016

PREMIÉRY V MLYNY CINEMAS
marec • apríl • máj

Pr

emiéra 12. 05. 2016
Experiment  
Divergencia
Pokračovanie celosvetovo 
úspešných románov 
Divergencia a Rezistencia, 
ktoré vtiahli čitateľov 
do mrazivo realistického 
postapokalyptického 
sveta. Teraz nastal čas 
zistiť, či to nebol všetko len 
EXPERIMENT!

Batman vs. 
Superman  
úsvit spravodlivosti
V obave, že činy 
nadpozemského superhrdinu 
z Metropolisu ostanú bez 
kontroly, nastúpi proti 
nemu impozantný ochranca 
Gotham City, zatiaľ čo svet 
váha, akého hrdinu vlastne 
potrebuje. A kým sú Batman 
a Superman vo vzájomnej 
vojne, rýchlo vyvstáva nová 
hrozba, ktorá ľudstvo stavia 
do väčšieho nebezpečenstva, 
než doteraz poznalo.

Kniha 
džungle 
Kniha džungle, ktorú režíruje 
Jon Favreau, je hraný 
celovečerný veľkofilm 
podľa prekrásnych 
poviedok Rudyarda Kiplinga 
inšpirovaný klasickou 
animovanou snímkou od 
štúdia Disney. Jeho hrdinom 
je chlapec Mauglí, ľudské 
mláďa vychované v džungli 
vlčou svorkou. 

Angry birds 
vo filme 
Slávne vtáky mieria 
konečne na filmové plátna! 
Z hry, ktorá si získala milióny 
fanúšikov po celom svete, 
je dnes už kultový pojem: 
Angry Birds. Všetci ich 
poznajú, všetci im fandia, 
no nikto presne nevie, čo 
ich vlastne štve. Nastal čas 
zistiť, prečo sú Angry Birds 
stále také angry!

Pr

emiéra 14. 04. 2016

2D 
3D

2D 
3D

Pr

emiéra 17. 03. 2016

2D

2D

MLYNY CINEMAS, Galéria MLYNY 
2. poschodie pri foodcourte


