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 Jar 
2017
Výrazné farby a  uchvacujúca zmes potlače. Kolekcia 
Lindex na  jar/leto 2017 sa vyznačuje škandinávskou 
romantickou sviežosťou, ktorá sa snúbi s  ázijskými 
a  africkými vplyvmi. Spoločnosti Lindex sa vďaka 
nápadným farbám zastúpeným teplými tónmi žltej, 
námorníckej modrej, vínovej a  oranžovej podarilo 
vytvoriť tú najžiaducejšiu kolekciu vôbec. 

 „V  jarnej kolekcii Lindex na  rok 2017 badať 
úplne nový výraz. Čerpali sme inšpiráciu 
z  celého sveta a  získané podnety sme obohatili 
moderným poňatím afrických vzorov potlače, 
prvkov a  farieb. To nám pomohlo vytvoriť jar-
nú kolekciu, ktorá je vďaka množstvu možností 
vytvoriť si svoj osobný štýl nová a  zaujímavá,“ 
hovorí Annika Hedin, vedúca oddelenia dizaj-
nu v spoločnosti Lindex. 

Aktualizovaná verzia nažehlenej košele s nový-
mi prvkami, ako sú kravaty a  široké manžety, 
kimono s uchvacujúcimi vzormi potlače a no-
vými kombináciami farieb, rovnako ako široké 
nohavice s bočnými vloženými dielmi, predsta-
vujú hlavné prvky, ktoré tvoria jarný šatník.

Jarná módna línia sa vyznačuje mierne nad-
štandardnými rozmermi. Vďaka zvýraznené-
mu pásu a odhaleným pleciam si však zacho-
váva svoju ženskosť. Kolekcia je ovplyvnená aj 
športovými prvkami, ako sú sťahovacie šnúrky, 
zipsy a pruhy, rovnako ako doplnky zastúpené 
čiapkou či novou ľadvinkou.

Fotograf – Peter Gehrke
Štylistka – Jessica Pousette/Lindex Studio
Modelka – Gia Tang
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Valentino –  
zázrak 
talianskej  
módy
Elegancia, glamour, grácia, tak sa dá najvýstižnejšie 
popísať jeho módna tvorba. Prekvapivým spôsobom 
kombinuje francúzsku módu s  talianskou, spája 
francúzsku čipku s  talianskymi ľahkými materiálmi. 
Jeho kreativita a  cit pre ženskosť ho vyniesli medzi 
svetovú špičku, kde neohrozene zotrváva už neuve-
riteľných 45 rokov.

Valentino Clemente Ludovico Garavani sa na-
rodil 11. mája 1932 neďaleko Milána v mesteč-
ku Voghera. Jeho detstvo sprevádzal nesmierny 
záujem o módu, výtvarné umenie a architektú-
ru, čo ho spolu s kresliarskym talentom priam 
predurčilo študovať módny dizajn. Stalo sa tak 
v roku 1949, keď po absolvovaní tvrdých kur-
zov francúzštiny odcestoval do Paríža. Nastúpil 
hneď na  dve školy: na  výtvarnú – Ecole des 
Beaux Arts a na módnu – Chambre Syndicale 
de la Couture Parisienne. V  tom čase bol len 
mladučkým tínedžerom, jedným dychom hltal 
všetko umelecké a krásne, zamiloval sa do fran-
cúzskeho divadla, dokonca začal navštevovať 
hodiny tanca. Ešte ako študenta ho nomino-
vali na  prestížnu cenu za  módny dizajn, ude-
ľovanú medzinárodným sekretariátom pre vlnu 
International Wool Secretariat. Vďaka tomu si 
ho všimli módne domy a získal prácu v atelié-
roch Jean Desses a Guy Laroche. V roku 1959 sa 
Valentino vrátil do Ríma s rozhodnutím otvo-
riť svoj modelový dom a vybudovať si vlastnú 
značku. Hneď na začiatku roka 1960 sa mu to 
podarilo, priamo na ulici Via Condotti. Aj keď 
v hlbokom šoku, ale nesmierne poctený sa cítil 

Valentino vo chvíli, keď ho počas nakrúcania 
v Taliansku v butiku svojou návštevou poctila 
samotná Elizabeth Taylor. Od  toho magické-
ho momentu ho začali rad radom vyhľadávať 
všetky hollywoodske celebrity zvučných mien. 
Dychtivé herečky radšej odkladali stretnutia so 
svojimi producentmi, než by pri návšteve Ríma 
vynechali návštevu salónu svojho Golden Boy 
of Italian Couture (zlatého chlapca talianskej 
módy). Prvá módna prehliadka na  medziná-
rodnej úrovni tak nedala na  seba dlho čakať, 
Valentino ju usporiadal v  roku 1962 vo flo-
rentskom Pitti Palace. Svoju famóznu kolekciu 
bezfarebných modelov, vytvorených v  škále 
odtieňov bielej, béžovej, ecru, kriedovej a pies-
kovej, Valentino odvážne prezentoval v  dobe 
plnej psychadelických farieb. V  nežnej a  jem-
nej farebnosti prekvapila výrazová sila mo-
delov, u  odbornej kritiky zožala búrlivú vlnu 
nadšenia. Kolekcia vytvorená na  podobnom 
princípe o  niekoľko rokov neskôr (1967), kde 
sa po prvýkrát objavila aj návrhárova iniciálka 
„V“, získala ocenenie Nieman Marcus Award. 
Valentino sa stal módnym kráľom. Boli to práve 
jeho čipkové minišaty, v ktorých sa Jacqueline 
Kennedyová vydávala za  Aristotela Onasisa. 
Jej fotografia v momente ozdobila titulky všet-
kých módnych magazínov po celom svete.

Valentino sa vo svojej tvorbe od  samého 
počiatku snažil naplniť túžbu vytvárať šaty 
oslavujúce ženské krivky a  zvýrazňujúce ich 
zmyselnosť a  krásu. „Nemyslím si, že by sa 
niektorý muž na svete chcel stretávať so ženou 
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— móda —

oblečenou ako chlapec,“ povedal raz v  jed-
nom rozhovore. Uvedenie filmu Frederica 
Feliniho La Dolce Vita (Sladký život) presne 
v roku otvorenia prvého butiku Valentino len 
urýchlilo jeho úspech. A to vďaka nezabudnu-
teľnému a nesmierne ženskému štýlu herečky 
Anity Ekbergovej, ktorý sa snažili napodobniť 
všetky ženy na svete a ktorý sa tak nesmierne 
podobal módnemu štýlu tvorcu Valentina. 
Stal sa jedným z najvýznamnejších dizajnérov 
šesťdesiatych rokov, a  to aj napriek tomu, že 
netvoril v Paríži, ale v Ríme.

V  šesťdesiatych rokoch okrem svojich bielych 
modelov vytvoril aj šaty v štýle gypsy s vrstve-
nými kolovými sukňami, bohato zdobené čip-
kou, živými vzormi a strapcami. 70. roky zna-
menali skutočnú expanziu značky signovanej 
veľavravným symbolom „V“. Pomocou part-
nera Giancarla Giamettiho sa Valentino pustil 
do expanzie – otvárania množstva značkových 
butikov dámskej, ale i  pánskej módy. V  roku 
1978, počas galavečera v  divadle Theatre des 
Champs Elysees, kde hosťujúca baletná hviezda 
Michail Baryšnikov tancoval na  Čajkovského, 
predstavil Valentino svetu svoj prvý parfum.

Omnoho dramatickejší náboj mali kolekcie 
z  obdobia rokov osemdesiatych. Naberané 
a  nadýchané rukávy, mohutné kolové sukne 
s kaskádami volánov, barokové róby s čipkami 
v kontrastných farbách s množstvom šperkov, 
objemné vystužené čipkové goliere v kombiná-
cii so žoržetom a jelenicou. V tom období tiež 
vytvoril líniu detskej módy a líniu pre mladých 
pomenovanú po svojom psovi – Oliver.

Koncom osemdesiatych rokov Valentino 
otvoril v  Ríme neďaleko svojho ateliéru kul-
túrne centrum Academia Valentino. Stredisko, 
zriadené pre výstavy umeleckých diel a  kul-
túrne aktivity, však svoje benefity používalo 
výhradne na  humanitárne účely. Tieto pro-
striedky sa posúvali asociácii L.I.F.E, založenej 
tiež Valentinom a  jeho priateľmi Elizabeth 
Taylorovou a  Giancarlom Giamettim na  po-
moc pacientom chorým na AIDS.

V roku 1991, na oslavu tridsiatich rokov práce 
vo svete módy, usporiadal Valentino veľko-
lepú trojdňovú párty, ktorej náklady sa vraj 
vyšplhali do  výšky 5 miliónov amerických 
dolárov. Medzi 1600 hosťami, ktorí si užívali 
extravagantnú večeru vo Villa Medici, boli 
Nancy Kissinger, Gina Lolobrigida i  večná 
obdivovateľka Elizabeth Taylor. Retrospektívna 
výstava skíc Tridsať rokov mágie, usporiadaná 
pri tej príležitosti, obsahovala aj niektoré jeho 
dovtedy nevidené kresby. Bola to skrátka pri-
merane honosná oslava muža, ktorý vytvoril tie 
najobdivovanejšie oskarové róby slávnych he-
rečiek, ako aj najdrahšie svadobné šaty na svete 
pre Elizabeth Taylorovú, Jackie Onasisovú, 
Courtney Coxovú, Claudiu Schifferovú 
a Jennifer Lopezovú. Jeho šaty sú totiž neopa-
kovateľné – snové, romantické, svieže, mladis-
tvé a bezchybne vypracované. Valentino miluje 
šaty vytvárať a  ako sám hovorí: „Ja netvorím 
šaty preto, že je práve sezóna šiat. Tvorím šaty, 
pretože ponúkajú možnosť veľmi moderné-
ho spôsobu obliekania. Môžete si ich obliecť 
so svetrom, bundou alebo kabátom, alebo si 
môžete dať sveter pod ne. Myslím, že nie je 
nič krajšie ako šaty, ponúkajú vám oveľa viac 
možností než len ďalší nudný vlnený kostým.“ 
Vysvetľuje, že šaty vždy potrebujú jeden drobný 
detail a musia byť šikmo strihané. „Páči sa mi 
žena flirtujúca a zvádzajúca muža. Šikmý strih 
šiat sa prispôsobuje telu a  dáva možnosť byť 
sexy aj bez odhaľovania alebo prehnane tesné-
ho oblečenia.“

Zatiaľ poslednou kolekciou Valentina bola 
prehliadka Haute Couture Fall 2004. Ako 
vždy, aj teraz predviedol, ako obliecť ženu 
majstrovským spôsobom. Kolekciu večerných 
rób s  plisovanými volánikmi a  kožušinovými 
bolérkami v  bielej, zlatej a  striebornej doplnil 
koktejlkami v  klasickej čiernej a  najobľúbe-
nejšej dráždivo červenej. Valentino je dnes už 
posledný návrhár, ktorý „prežil“ od čias najveľ-
kolepejšej slávy Haute Couture. A stále dokáže 
byť ten najlepší...
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— jarná kolekcia Gant — 
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Predajňu 
Gant nájdete 

v Galérii 
MLYNY  

na 1. poschodí.
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Čarodejník  
z krajiny OZ  
v Starom 
divadle Karola 
Spišáka v Nitre
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre uvedie 21. apríla 
2017 vo Veľkej sále premiéru hudobnej rozprávky 
podľa legendárnej knižnej predlohy amerického spiso-
vateľa L. Franka Bauma Čarodejník z krajiny OZ. 

Inscenácia je adaptáciou dnes už klasického 
príbehu detskej literatúry o  putovaní malej 
Dorotky, jej verného psíka Tota, strašiaka 
Hastroša, plechového drevorubača Plecháča 
a zbabelého leva Bojka, ktorí svojou odvahou, 
rozumom a  srdcom porazia zlú čarodejnicu 
Elfabu a  odhalia, že niekedy aj moc tých naj-
väčších kúziel a čarov môže byť len ilúzia a že 

každý môže dosiahnuť všetko po čom túži, ak 
bude naozaj veľmi chcieť. 

Divadelná inscenácia Čarodejník z  krajiny  OZ 
vzniká špeciálne pre Staré divadlo Karola Spišáka 
v  Nitre, pre ktoré rozprávku zdramatizovala 
a texty piesní napísala Slavka Civáňová, hudbu 
zložil Peter Vlčko, scénografiu navrhol a realizu-
je známy slovenský scénograf Pavol Andraško, 
bábky a kostýmy Martin von Dubravay, video-
mapping a vizuálne efekty vytvoril Erik Bartoš, 
herci a  bábky budú tancovať v  choreografii 
Mariána Hlavatého a  to všetko pod režijnou 
taktovkou Petra Oravca. V  inscenácii uvidíte 
celý herecký súbor Starého divadla, pričom tzv. 
celosúborovka nebola na doskách tohto divadla 
uvedená už niekoľko rokov. 

V  texte sme chceli zachovať poetiku nonsen-
su a  surreálnosti, ale zároveň ponúknuť živý, 
komunikatívny a vtipný text, doplnený o chyt-
ľavé pesničky. Divadelná inscenácia je určená 
najmenšiemu divákovi od  5 rokov, ale užijú 
si ju aj ich rodičia a  starí rodičia, upresňuje 
autorka dramatizácie Slavka Civáňová. Diváci 
sa môžu tešiť na  inscenáciu plnú farieb a  vi-
zuálnych čarov, ktorá predstaví aj rôzne typy 
bábok a techník či princípov čierneho divadla 
a videomappingu.

Rozprávkový román Čarodejník z krajiny OZ 
(v  origináli: The Wonderful Wizard of Oz) 
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— divadlo —

Slavka Civáňová
Absolventka kulturológie na FF UK v Bratislave 
a doktorandského štúdia estetiky na FF UKF 
v Nitre. Od roku 2003 pôsobí ako manažérka 
a dramaturgička sprievodných podujatí 
na medzinárodnom festivale Divadelná Nitra. 
Od februára 2017 pôsobí ako projektová manažérka 
a lektorka dramaturgie v Divadle Andreja Bagara 
v Nitre. Vyučuje na  Konzervatóriu v Nitre,  venuje 
sa manažmentu kultúry, dramaturgii a autorskej 
dramatickej tvorbe. Je autorkou viacerých 
umeleckých projektov realizovaných pre Mesto 
Nitra. Ako autorka scenára sa podieľala na vzniku 
inscenácií: Pribina, knieža Nitravy (2005), Ester 
(2006), Svätopluk, Rex Megale Morabia (2007), 
Prométheus (2007), Marionetta (2011), Bajaja 
(2013),Veľkomoravský orloj (2013), Nepovolaným 
vstup zakázaný (2016), ako dramaturgička 
spolupracovala napr. pri inscenáciách: Jozef a jeho 
zázračný farebný plášť (2009), Ples upírov (2011), 
Princ a Večernica (2012), Obchod na korze  (2014). 

Peter Oravec
Režisér a pedagóg Peter Oravec (1979) študoval 
na Akadémii umení v Banskej Bystrici a na Univerzite 
Konštantína Filozofa v Nitre. Ako pedagóg pôsobí 
v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie  
na FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
(vyučuje dejiny divadla a interpretácia divadelného 
diela) a na Konzervatóriu v Nitre (herecká tvorba 
a dejiny divadla).
Výber z režijnej tvorby: Amadeus – bohom 
milovaný (2003), Ester (2005), Jozef a jeho zázračný 
farebný plášť (2009), Ples upírov (2011), Skúška 
ohňom alebo bosorky zo Salemu (2011), Princ 
a Večernica (2012), Bajaja (2013), Obchod na korze 
(2014), Tanec nad plačom (2015), Ach, Júlia! Och 
Romeo! Na vine je Shakespeare! (2015), Zojkin byt 
(2016), Veselá vdova (2017).

amerického spisovateľa L. Franka Bauma bol 
prvý raz vydaný v roku 1900 a patrí medzi kla-
sické knižné diela pre deti najmä v anglo-ame-
rickej kultúre. Bol mnohokrát filmovo 
spracovaný aj ako hraný, aj ako animovaný 
film. Známa je aj jeho muzikálová filmová 
verzia ocenená dvoma Oscarmi z  roku 1939. 
Na  Slovensku boli uvedené viaceré divadel-
né adaptácie: Bábkové divadlo Nitra (1972), 
Divadlo Andreja Bagara v Nitre (1981), Štátne 
bábkové divadlo v Bratislave (1985), Bábkové 
divadlo Žilina (2002), Divadlo Nová scéna 
Bratislava (2011).

Moje prvé stretnutie s  rozprávkou Čarodejník 
z  krajiny OZ, ozrejmuje režisér Peter Oravec, 
bolo, keď som mal dva a pol roka a mama ma 
po prvýkrát zobrala do divadla. Keď na začiat-
ku predstavenia herec Anton Živčic ako cir-
kusant buchol na bubon, tak som sa rozplakal 
a ďalšie dva roky som do divadla ani nevkročil. 
Po  dvoch rokoch som tento strach prekonal 
a  rozprávka Čarodejník z  krajiny OZ patrila 
medzi moje najobľúbenejšie. Najviac ma vždy 
fascinovali scény so zlou čarodejnicou... Neskôr 
som si túto rozprávku hrával vo vlastnom báb-
kovom divadle, kde som si sám vyrábal scénu 
a mamu som nútil šiť kostýmy pre bábky, a túto 
rozprávku sme dokonca nacvičili so spolužiak-
mi na Základnej škole na Čermáni. Hral som 
vtedy strašiaka Hastroša. A  tak sa teším, že 
po vyše tridsiatich rokoch môžem túto insce-
náciu pripravovať práve v budove divadla, kde 
som sa s ňou prvýkrát stretol. 
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autor scénografických návrhgov: Pavol Andraško
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MANIA COLLECTION

POLICE SLNEČNÉ OKULIARE

POLICE SLNEČNÉ OKULIARE

SERENGETI SLNEČNÉ OKULIARE 

RAY-BAN OKULIAROVÉ RÁMY 

RAY-BAN OKULIAROVÉ RÁMY 

RAY-BAN SLNEČNÉ OKULIARE 

POLICE OKULIAROVÉ RÁMY 

OKULIAROVÝ RÁM BERKLEY&SON 

OKULIAROVÝ RÁM BERKLEY&SON 

— slnečné 
okuliare — 

— okuliarové 
rámy — 
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Nekvalitné slnečné alebo dioptrické okuliare vám môžu 
poškodiť zrak na  celý život. Kvalitný model slnečných 
a  dioptrických okuliarov vždy prechádza nespočetným 
množstvom prísnych testov, preto sa treba uistiť, či 
kúpu slnečných alebo dioptrických okuliarov realizujete 
u dôveryhodného predajcu, ako aj to, že produkt, ktorý 
dostanete, spĺňa všetko, čo má. Takým predajcom je aj 
Optika MANIA a jej široké portfólio kvalitných slnečných 
a dioptrických okuliarov svetoznámych značiek ako Ray-
Ban, Serengeti, Guess, Bollé, Prada, Dolce & Gabbana, 
Polaroid, Police a ďalšie.

Je dôležité uvedomiť si, že pokiaľ slnečné 
a dioptrické okuliare s kvalitnými sklami posky-
tujú všetky ochranné prvky, ktoré sú dôležité, aby 
vaše oči dostatočne ochránili, oplatí sa do nich 
investovať a uprednostniť ich pred lacnejším, ale 
nedostatočne chrániacim modelom. Výsledkom 
bude zdravie vašich očí a  poskytnutie ochrany 
vášmu zraku na ďalšie roky vášho života.

Brazílski vedci v  najnovšej štúdii varovali ve-
rejnosť, aby viac dbala na  ochranu očí pred 
slnečným žiarením. Nové slnečné okuliare by 
sa podľa nich mali kupovať každé dva roky, lebo 
v priebehu času strácajú ochranu pred UV žia-
rením. V dôsledku nedostatočnej ochrany je tak 
oko náchylnejšie na zhubný vplyv UV lúčov.

Pri prvom kontakte s inou osobou sú oči, a teda 
aj okuliare, prvým momentom, ktorý vníma-
me. Preto sú okuliare okrem ochrany našich 
očí aj hlavným tvorcom prvého dojmu a  je 
potrebné pri ich výbere venovať tomu náležitú 
pozornosť a  nechať si poradiť, čo vám svedčí 
a čo je aj v súlade s módou.

Módne trendy v  slnečných okuliaroch a  oku-
liarových rámoch sa rovnako ako v  odievaní 

vracajú často v  drobných obmenách. A  ak sa 
vyberú tie správne slnečné okuliare alebo oku-
liarové rámy, podčiarkne sa tým aj ten najnud-
nejší outfit. 

Slnečné okuliare s farebnými sklami patria me-
dzi top trendy roka 2017 a dá sa nimi výrazne 
odlíšiť od  ostatných. Okolie rovnako uchváti 
aj retrokúsok s  formou lenoniek alebo čírych 
okuliarov s okrúhlymi sklami, ktorými taktiež 
nič nepokazíte. Pilotky sú pre niektorých oby-
čajná klasika, no stále sa ňou dá očariť. Štýl rov-
nako vyzdvihnú ikonické okuliare Wayfarer. 
Hodia sa dokonale ku každému oblečeniu a nič 
sa nimi nepokazí. Spájajú v  sebe retro, ale aj 
súčasnú dobu. 

Výber dioptrických okuliarov je potrebné 
prispôsobiť osobnosti človeka a  pracovnému 
postaveniu. Extravagantné rámy a  farby sú 
vhodné pre voľnomyšlienkárov, dobrodruhov, 
ktorí nehľadia na  konvencie. V  bankovom 
sektore, v biznise či pri rokovaniach treba voliť 
jemnejšie, nenápadnejšie rámy, ktoré jednak 
splnia svoju funkciu, no doladia celkový outfit 
a nebudú odpútavať pozornosť od prejavu. Aj 
medzi okuliarovými rámami stále vládne retro 
a vintage dizajn. 

Netreba nikdy zabúdať, že oči sú príliš cenné 
nato, aby sa z nosenia slnečných či dioptrických 
okuliarov stala len sporadická vec. Určite treba 
investovať svoj čas a peniaze do kúpy kvalitné-
ho kúsku, ktorý budete nosiť každý deň. 

Ak si nie ste istý s výberom kvalitných slneč-
ných alebo dioptrických okuliarov, v  Optika 
MANIA aj na www.maniashop.sk vám s týmto 
problémom ochotne poradíme.

Oči v bezpečí 
— Pre oči v bezpečí len kvalitné slnečné 
a dioptrické okuliare z Optika MANIA — 

Predajňu Mania nájdete v Galérii MLYNY na prízemí. 17







Päťdesiat odtieňov temnoty: Fifty  
Shades Darker – filmové vydanie
Autor: James E.L.

Anastasia Steelová na vlastnej koži pocíti, 
aké temné sú tajomstvá Christiana Greya, 
a rozhodne sa opustiť ho. Napriek všetkému, 
čo sa medzi nimi stalo, však nedokáže naňho 
zabudnúť.

Dánske dievča
Autor: David Ebershoff

Dán Einar, krajinkár jutskej prírody, 
a Američanka Greta, známa portrétistka, sa 
stretli ešte počas štúdií v Kodani a vzali sa.  
Ich spoločný život postupne narúšajú Einarove 
sklony prezliekať sa a neskôr aj vydávať sa 
za ženu. V ženskom preoblečení sa stáva 
modelom uznávaných Gretinych portrétov. 
Jeho sexuálna bipolarita však v intímnom 
spolužití znamená enormnú psychickú záťaž.

Bezbožná ulička
Autor: Marina Stepnovová

Ruská spisovateľka Marina Stepnovová dostala 
za svoj prvý román Lazarove ženy prestížnu 
literárnu cenu Veľká kniha. Pochádza z mesta 
Jefremovo v Tulskej oblasti. Spočiatku 
písala básne, v roku 2000 začala časopisecky 
publikovať prózu. Ivan Ogariov sa odmalička 
usilovať žiť inak, ako mu diktovali rodičia, 
škola, armáda, životný štýl predmestia 
hlavného mesta či práca. Vyštudoval lekársku 
fakultu, začal pracovať ako lekár a oženil sa. 
Po rokoch si uvedomí, že žije ako ostatní, 
dokým sa nezaľúbi do mladej dievčiny, pre 
ktorú je v živote najdôležitejšia sloboda.
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Predajňu Panta Rhei nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.

Citový život zvierat
Autor: Peter Wohlleben

Láska, žiaľ, súcit – prekvapujúci pohľad 
do skrytého sveta zvierat. Starostlivé veveričky, 
verne milujúce havrany, súcitné lesné myši 
a smútiace srnky – nie sú to len pocity, 
ktoré sú vyhradené pre ľudí. Vášnivý lesník 
a autor bestselleru Tajný život stromov Peter 
Wohlleben nás učí, ako sa s úžasom pozerať 
na neočakávaný emocionálny svet zvierat. 

Shoe Dog
Autor: Phil Knight

Mladý a zvedavý Phil Knight, čerstvý 
absolvent vysokej školy ekonomickej, si 
od otca požičal päťdesiat dolárov a založil 
spoločnosť s jednoduchým poslaním: dovážať 
z Japonska kvalitné a lacné bežecké topánky. 
Predával ich z kufra auta Plymouth Valiant 
a počas prvého roka – 1963 – zarobil osemtisíc 
dolárov v hrubom. Dnes presahuje ročný obrat 
Nike 30 miliárd dolárov. 

Ľutujem, nemám čas...
Autor: Agnes Martin-Lugand

Mladá tlmočníčka Yaël získala skvelé miesto 
v medzinárodnej agentúre a vrhla sa do práce. 
Kariéra ju úplne pohltila, akoby v živote 
neexistovalo nič iné. Pred desiatimi rokmi 
náhle a bez vysvetlenia zmizol jej priateľ 
Marc a s ním aj bezstarostné chvíle so sestrou 
a blízkymi priateľmi, ktorých už sotva vídala. 
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Jarné tipy  
pre deti
Ešte ste nestihli načerpať energiu po sviatkoch a zime a už je tu jar. Deti však jarná únava 
obchádza – sú plné sily a potrebujú aktívnu zábavu. Objavte tohtoročné novinky a trendy alebo 
ponúknite deťom klasické hračky na aktívnu hru počas jarných dní. V predajni Vnímavé Hračky® 
na 2. poschodí vám poradia s výberom práve pre potreby vášho dieťatka.

NOVINKA #2: 
guličková dráha  
v piesku zabaví  
deti hodiny

KLASIKA #3: 
vyklápacie auto,  
vedierko aj veža  
do piesku
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— hračky —

Nájdete nás...
Vnímavé Hračky®
2. poschodie
Galéria Mlyny, Nitra
mlyny@vnimavehracky.sk
0948 656 942

Máte otázky...
eshop@vnimavehracky.sk
0948 427 000
www.vnimavehracky.sk

NOVINKA #3: 
PUKY – odrážadlo 
v novom šate má 
svieže farby

Predajňu Vnímavé Hračky nájdete v Galérii MLYNY na 2. poschodí.

KLASIKA #1: 
hojdačka na  lane, ideálna 
do záhrady

KLASIKA #2: 
pieskovisko s krytom 
do záhrady aj do domu

NOVINKA #1: 
MICRO kolobežka 
a odrážadlo v jednom 
Mini2go Deluxe
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Začiatkom roka 2017 sa v  DERMACENTER organizo-
valo školenie zamerané na  nové ošetrenie prístro-
jom RIGENERA. Školenie viedol uznávaný odborník 
Dr. Erica Licea Ayllon zo Španielska, ktorý disponuje 
dlhoročnou praxou a  skúsenosťami. Tak ako školení 
lekári, aj my sme zostali nadšení, čo všetko táto 
revolučná novinka dokáže. Sme hrdí na  to, že ako 
prví prinášame na Slovensko európsky certifikovanú 
technológiu na získavanie kmeňových buniek. Vďaka 
tomu môžeme smelo vyhlásiť KONIEC ALOPÉCII a nao-
zaj PRIRODZENÉ OMLADENIE.

Technika je založená na  rôznych klinických 
štúdiách, ktoré ukazujú, že v  pevných tkani-
vách má ľudské telo veľkú koncentráciu proge-
nitorov. Vykonáva sa pomocou kalibrovaného 
mechanického postupu, ktorý sa používa na se-
paráciu buniek so špeciálnym filtračným sys-
témom. Rigenera a  jeho reaktivácia, nazývaná 
Rigeneracons, je schopná získať suspenzie pro-
genitorových buniek, ktoré môžu byť použité 
na regeneráciu postihnutého tkaniva.

Čo je potrebné vedieť  
pred ošetrením
Pacient musí mať zdravú pokožku bez akých-
koľvek infekčných alebo zápalových procesov. 
Na  správne použitie liečby je nutné, aby bol 
pacient v dobrej fyzickej kondícii a bez stresu. 
V  deň ošetrenia nie je potrebná žiadna prí-
prava. Zákrok trvá menej ako hodinu, nie je 
potrebná hospitalizácia či anestéza. Po ošetrení 
môžete ihneď pokračovať v bežných aktivitách. 

1. Kmeňové bunky  
na regeneráciu pokožky
Ošetrujúci lekár na  vlasovej časti vyhľadá 
tukové miesta s dostatočným množstvom foli-
kul. Malý kúsok tkaniva sa vyberá počas lokál-
neho umŕtvenia bez tuku a nekrózy pomocou 
sterilného priebojníka. Tkanivo v  sterilnej 
kapsule spolu s  roztokom sa následne vloží 
do  prístroja Rigenera. Po  jednej minúte do-
stávame bunkovú suspenziu, ktorú môžeme 
aplikovať. Postup aplikácie výrazne obohacuje 
počet kmeňových buniek v  mieste zákroku, 
kde je potrebné pokožku regenerovať.

Výsledok ošetrenia:
• obnovenie pružnosti pleti
• zjemnenie hlbokých vrások
• odstránenie mimických vrások, prevencia 

pred tvorbou vrások

• jednotnosť farby pleti
• obnovenie prirodzených procesov 

regenerácie tkanív
• obnova tvorby kolagénu
• zjemnenie jaziev po akné

2. Kmeňové bunky na rast vlasov
Z oblasti, ktorá nie je postihnutá androgénnym 
vypadávaním, sa vyberie mala vzorka tkani-
va, obsahujúca vlasové folikuly. Extrahované 
tkanivo musí byť spracované vo veľmi steril-
nom prostredí a  odstreďovaním v  prístroji 
RIGENERA dosiahneme oddelenie potenci-
álnych regeneračných buniek. Neskôr sú tieto 
bunky transplantované do  oblasti, v  ktorej 
chceme obnoviť a posilniť rast vlasov.

Čím je ošetrenie prístrojom Rigenera 
výnimočné:
• žiadne vedľajšie účinky ani riziko alergie
• pacient je darcom aj príjemcom zároveň
• bez nutnosti prípravy pacienta pred 

zákrokom
• rýchle a bezbolestné ošetrenie
• regeneruje postihnuté tkanivá

Ošetrenie Rigenera je najpokročilejšiou vedou 
s najlepšími výsledkami v estetickej medicíne. 
Okamžité odstránenie vrások, regenerácia 
pokožky či liečba alopécie − nadmerného vy-
padávania vlasov. Bunková terapia je revolučná 
a inovatívna technológia v estetickej medicíne, 
ktorú môžeme v  skutočnosti považovať za  al-
ternatívu plastických operácií. 

Výhodou ošetrenia je fakt, že je aplikované len 
jedenkrát a nie je potrebné ho opakovať. V prí-
pade potreby je ošetrenie možné opakovať až 
po roku od poslednej aplikácie.

Viac informácií o  ošetrení Rigenera získate 
v prevádzke DERMACENTER alebo na webo-
vej stránke www.dermacenter.sk

Viac informácií na klinike Dermacenter na 2. poschodí v Galérii MLYNY

— liečba  
kmeňovými  
bunkami — 

Indikácie 
1. Regenerácia pokožky

2. Liečba alopécie 
(následné obnovenie 

rastu vlasov)

Rigenera
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— krása — 
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— európske 
centrum umenia —

Na návštevu talianskeho Toskánska je dobré rezervo-
vať si aspoň 3 − 4 dni. Jeden deň určite treba venovať 
krásnej Florencii plnej umenia. 

Ak cítite, že potrebujete pokoj, oddych a  ti-
cho, Toskánsko je tým pravým miestom. Nie 
je príliš vzdialené – už po pár hodinách jazdy 
turistu čaká krajina plná zelene, poprepletaná 

vinohradmi a olivovými hájmi, pomedzi ktoré 
sa dá voľne prechádzať a užívať si dokonalé vý-
hľady, na aké sme zvyknutí z filmov. Toskánsko 
je plné starých rodinných usadlostí, niektoré 
boli zrekonštruované a  dnes predstavujú 
ubytovacie príležitosti pre turistov. Dýchajú 
dávkou histórie, spravidla poskytujú skvelú 
gastronómiu a  vína z  vlastných viníc, ktoré 
možno degustovať celé hodiny. Na svoje si prí-
du aj romantici.

Mesto mostov
V  centre Toskánska sa nachádza svetozná-
me a  státisícmi turistov ročne navštevované 
mesto Florencia. Európske centrum umenia 

na  rieke Arnoa má približne 360  000 obyva-
teľov. V skutočnosti sa tu však vždy nachádza 
podstatne viac ľudí, najmä turistov. Ak na do-
volenke túžite po pokoji, potom do Florencie 
radšej ani nechoďte a užívajte si iba toskánsky 
vidiek. Keď však Florencii neodoláte, priprav-
te sa na krásne úzke uličky, pulzujúci rytmus 
a romantickú atmosféru. 

Jednou z dominánt mesta sú mosty ponad rie-
ku Arnoa. Výhľad z každého z nich je takmer 
zaručene úchvatný, pričom obísť nemôžete 
najmä Ponte Vecchio. Na moste sa nachádzajú 
obchody tak, ako to v  minulosti bolo úplne 
bežné. Kým predtým sa tu predávali najmä 

Florencia
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— cestovanie —

mäsiarske výrobky, dnes sa most zvykne nazý-
vať aj „zlatým mostom“, keďže tu možno kúpiť 
najmä rozličné šperky. Nenachádza sa tu ani 
jeden obchod, ktorý by ponúkal iný tovar.

Od roku 1982 je historické centrum Florencie 
zapísané do  Zoznamu kultúrneho dedič-
stva UNESCO a  je to cítiť na  každom kro-
ku. Majstrovské diela umelcov, akými boli 
Michelangelo, Botticelli či Leonardo da Vinci, 
obdivujú návštevníci z  celého sveta nielen 
v preslávených múzeách, kostoloch, ale aj pri 
prechádzkach mestom. Určite treba vidieť 
netradičnú katedrálu Basilica di Santa Maria 
del Fiore, ktorá dominuje celému mestu. 
Je  štvrtým najväčším chrámom na  svete, je 
dlhá 153 m, široká 38 m a vysoká 90 m. Zmestí 
sa do  nej vyše 25  000 veriacich. Jej kupola 
predstavuje najväčšiu tehlovú kupolu na svete.

Radnica ako pevnosť
Turistami je vyhľadávaný aj Palazzo Vecchio, 
jedna z  najznámejších stavieb Florencie. 

Masívna radnica pripomína skôr pevnosť 
a  práve týmto štýlom boli inšpirované stavby 
ostatných toskánskych miest. Ide o  najvýraz-
nejšiu stavbu na hlavnom námestí Piazza della 
Signoria, ktoré je vyhľadávané vďaka replike 
sochy Dávida. Touto sochou Florencia naozaj 
žije, nájdete ju na  veľkej väčšine všakovakých 
suvenírov a pamiatkových predmetov.

Dávid ako replika aj originál
Milovníci výhľadov by nemali obísť námestie 
Piazza Michelangelo, odkiaľ je najkrajší vý-
hľad na mesto. Nachádza sa na druhej strane 
rieky, ako doposiaľ spomínané pamiatky, 
a tak je vhodné si výlet rozdeliť na dva dni – 
jeden na  jednu, druhý na  druhú časť mesta. 
Milovníci múzeí a galérií si tu rozhodne prídu 
na svoje! Galéria Uffizi skrýva umelecké die-
la od  autorov, ako Michelangelo, Botticelli, 
Tizian, Da Vinci a ďalší. Vstupenky do galérie 
je vhodné objednať si skôr, pretože v prípade 
kúpy na mieste si zvyknú turisti postáť v rade 
aj niekoľko hodín. V  galérii Akadémia sa 

okrem iných diel nachádza aj najznámejšia 
socha sveta – Dávid. Tentokrát originál, nie-
len replika, ktorá stojí na  hlavnom florent-
skom námestí.

Na vidieku chutí lepšie ako v meste
Po  prehliadke mesta je ideálny návrat na  vi-
diek. Napriek tomu, že mnohí preferujú býva-
nie priamo v centre, voľba vidieckej usadlosti 
je v  tomto prípade lepšou voľbou, ak nemáte 
záujem o  mestský nočný život. Nádherné 
toskánske usadlosti nájdete aj približne 20 km 
od Florencie. Ak cestujete autom, je to pre vás 
ideálna možnosť spoznať aj rušné mesto, aj po-
kojný čarovný toskánsky vidiek s jednoznačne 
lepšou gastronómiou, akú nájdete v  umelec-
kom veľkomeste.
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Premeňte  
vaše deti 
na malých 
elegánov
Inšpiratívna talianska značka Idexe prichádza s jarnou 
a letnou kolekciou, ktorá premení vaše ratolesti na do-
konalých elegánov. Typický taliansky šarm však doká-
že prevteliť aj do  voľnočasových setov. Idexe, módnu 
značka pre deti od 0 do 14 rokov, charakterizuje sýtosť 
farieb, trendové strihy a kvalita materiálov. Idexe náj-
dete na 2. poschodí obchodného centra Mlyny.

Keď jar vstupuje do  našich šatníkov, zaplaví 
sivú a čiernu výraznými farbami a sviežosťou. 
Aktuálna kolekcia detskej módy Idexe určená 
na  jar a  leto 2017 je toho jasným dôkazom. 
Výrazné farby v  kombinácii s  dokonalými 
strihmi a  prvotriednymi materiálmi spôsobia 
v malom šatníku revolúciu. 

Idexe ponúka trendové kúsky pre deti 
od 0 do 14 rokov a odráža najnovšie trendy zo 
zahraničia. Kladie dôraz na  pôsobivé detaily, 
kvalitné spracovanie, dokonalé strihy, prírodné 
materiály, ako je bavlna, odrážajúce potreby 
svojich malých nositeľov. Kolekcia pre dievčat-
ká a mladé dámy je plná farieb a elegantných 

strihov, ktorých dokonalosť je podčiarknutá 
potlačou materiálov a jedinečnými detailmi. 

Pre chlapcov u nás nájdete tak športové kúsky, 
v ktorých zapôsobia na pieskoviskách, rovnako 
však premenia vašich drobcov na  špičkových 
elegánov, ku ktorým bezpochyby patrí dobre 
padnúce sako, motýlik, kravata, slim nohavice 
a pohodlné mokasíny. Nenájde sa taká, ktorá by 
sa do vášho minielegána nezaľúbila na prvý po-
hľad, či to bude jeho kamarátka zo škôlky alebo 
dojatá stará mama.

Značka Idexe pochádza z  Talianska, kde ko-
lekcie pre deti navrhujú a priamo šijú profesi-
onáli. Záruka európskej kvality a  jedinečných 
materiálov tak núka bezkonkurečný pomer 
ceny a  kvality. Nositeľná móda na  každý deň 
či výnimočné príležitosti pre deti vo veku 
0 − 14  rokov prináša sezónne trendy do  tých 
najmenších šatníkov. Presvedčte sa v  predajni 
Idexe na 2. poschodí OC Galéria Mlyny Nitra. 
Radi vám pomôžeme vybrať to najlepšie, čo 
vaše dieťa vystihuje!
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Spojenie tradičného  
s moderným dokáže vytvoriť 
veľmi štýlový výsledok.  
V predajni predeti.sk ste si 
mohli už minulý rok všimnúť 
výrazné nádherné kočíky  
s čičmianskym vzorom česko-
slovenskej značky Petite&Mars. 
Po minuloročnom úspechu 
sa značka rozhodla priniesť 
nový tradičný motív s ľudovým 
ornamentom v limitovanej 
edícii Heritage-birds.

Folklórne motívy  
na kočíkoch 

Easy
V jednoduchosti je sila! To demonštruje košík 
Easy, ktorý je ľahký, no stabilný, jednoducho sa 
ovláda a poskladať ho dokážete jednou rukou.

Musca
Golfový kočík Musca je ľahký ako muška a rov-
nako obratne dokáže manévrovať v  priestore. 
Vmestí sa do kufra každého auta. 

Street 
Kočík, ktorý hravo zvládne jazdu nielen v mes-
te, ale poradí si aj s  náročnejším terénom.  
Ku kočíku Street si môžete zakúpiť viacero 
striešok a striedať ich podľa nálady.

Predajňu Predeti.sk nájdete v Galérii MLYNY na 2. poschodí. 31



Nie je lepší čas na  to, aby ste začali s  diétou, ako je 
jar. Dôvodov je hneď viacero a  bez ohľadu na  to, akú 
diétu si vlastne vyberiete, držte sa základných pravi-
diel (každej úspešnej) diéty. Ktoré to sú? Je ich 5 a sú 
skutočne jednoduché!

Zásada č. 1:  
Najprv piť, potom jesť
Toto pravidlo je veľmi dôležité. Veľká časť náš-
ho hladu, nepohody a dokonca aj zdravotných 
problémov i neúspechu v chudnutí je spôsobe-
ná nedostatkom tekutín. A nebuďte tvrdohlavá! 
Ak vám tvrdíme, že káva a kola light sa nepočí-
tajú, tak sa proste nepočítajú. Počíta sa totiž len 
voda. Piť by ste mali vo veľkom hlavne doobe-
da, začnite už pár minút po zobudení (dokonca 
aj keď sa vám nechce). Polovicu, čiže zhruba 
liter vody, vypite v  doobedňajších hodinách, 
zvyšok poobede a podvečer.

Káva, alkohol, sladené a  sýtené nápoje sa 
do  pitného režimu nepočítajú, skúste ich na-
hradiť úplne obyčajnou čistou vodou. Ak vás 
hlboko neuspokojuje, dochuťte ju citrónovou 
šťavou.

Zásada č. 2:  
Jedzte za svetla
A to aj dokonca, aj keď diétu nedržíte. Keď za-
padne slnko (alebo ešte nevyšlo), tak sa zdržte 
prijímania potravy. V jarných a letných mesia-
coch si stanovte hodinu, po ktorej už nebudete 
konzumovať nič – všetko závisí od  toho, aký 
dlhý je váš deň a kedy vstávate. Zhruba po sied-
mej by ste však už svojmu tráveniu mali dopriať 
odpočinok. V  prípade veľkého hladu si dajte 
maximálne za hrsť surovej zeleniny.

Zásada č. 3:  
Nechcite všetko naraz
Čo to znamená? Jednoducho, že nesmiete byť 
na  seba pri chudnutí striktne prísna, hlavne 
ak to nakoniec vedie k  rýchlemu ukončeniu 
chudnutia. Ak sa chcete vyhýbať cukru v stra-
ve, nevylučujte hneď aj ďalšie „nástrahy", 
inak zrazu zistíte, že vám vaša diéta prikazuje 
vynechať úplne všetko, čím ste sa doteraz stra-
vovali. Takéto diétu nedokáže zvládnuť nikto. 
Obmedzujte veci postupne a systematicky.

Zásada č. 4:  
Zvýšte podiel zeleniny a ovocia
Áno, vieme, že jete zeleninu i ovocie každý deň. 
Ak vás však aj naďalej prepadajú návaly hladu 
či rozličné chute, mali by ste podiel čerstvej 
zeleniny a ovocia ešte zvýšiť. Osvojte si tiež zá-
sadu, že nie je potrebné miešať priveľa druhov 
naraz. Vaše čerstvé pokrmy môžu byť úplne 
jednodruhové.

Náš tajný tip: Ak máte pocit, že vám niektoré 
ovocie či zelenina nerobia dobre, zmeňte čas, 
kedy ich konzumujete. Sú na trávenie nenároč-
né, a  preto ich konzumujte namiesto zákusku 
po obede či večeri.

Zásada č. 5:  
Nemyslite na jedlo!
Presne tak, veľkou časťou úspechu pri chudnutí 
je to, že nebudete na  jedlo neustále myslieť. 
Zamestnajte sa inak – ideálne fyzickou akti-
vitou. Zlaté pravidlo chudnutia hovorí, že by 
ste mali denne vydať o  čosi viac energie, než 
jej prijmete. Dokonca aj keď neviete, ako si 
vypočítať prijaté kalórie, robte si záznamy, aby 
ste mali prehľad, koľko a koľkokrát denne jete. 
Zrejme vás prekvapí, že je toho omnoho viac, 
ako ste predpokladali.

Jar 
na tanieri
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— pochúťky —

Jablkovo-mrkvový šalát 
s hluchavkou
Hrozienka namočíme do vody na 15 minút. 
Stredne veľkú mrkvu očistíme a narežeme 
na úzke hranolčeky. Jablko rozpolíme, vybe-
rieme jadierka a narežeme na plátky. Lístky 
hluchavky otrháme a nasekáme. Všetko dáme 
do nádoby. Z olivového oleja, citrónovej 
šťavy a medu si pripravíme zálievku, ktorou 
polejeme šalát. Vrch posypeme sezamovými 
semienkami a zľahka premiešame.

Kapustový šalát s mrkvou
Očistíme mrkvu a kapustu a nastrúhame obe 
zeleniny na strúhadle. Pokvapkáme citróno-
vou šťavou, pridáme lyžicu cukru, pár kvapiek 
vody a na záver vmiešame krenex. Osolíme, 
premiešame a dáme vychladnúť.

Reďkovkový šalát  
s jarnou cibuľkou
1. čerstvú reďkovku umyjeme a očistíme 
od vňate a koreňa, cibuľku len od koreňa,
2. cibuľku nakrájame a mierne osolíme,
3. pridáme na kolieska nakrájanú reďkovku,
4. pokvapkáme olivovým olejom. (Zálievka: 
v 500 ml prevarenej vody rozpustíme 3 PL 
cukru a po rozpustení pridáme 3 PL octu),
5. premiešame a zalejeme pripravené reďkov-
ky s cibuľkou.

Zemiakový jarný šalát
1. zemiaky v šupke dáme uvariť, pripravíme si 
všetku zeleninu, ktorú chceme použiť, mungo 
klíčky dostať kúpiť alebo si ich dáme naklíčiť 
doma, trvá to cca 2 – 3 dni
2. zeleninu ľubovoľne nakrájame na stredne 
veľké kúsky a spolu s mungo klíčkami dáme 
do misy,
3. pridáme popučený cesnak, bylinky a veľa 
kvalitného olivového oleja, asi 1 – 2 lyžice 
balzamikového octa. Podľa chuti osolíme, 
okoreníme a dobre premiešame, prikryjeme 
a odložíme, pokiaľ sa nám zemiaky neuvaria.
4. Ešte horúce zemiaky opatrne ošúpeme, 
nakrájame, dobre zamiešame a na záver 
posypeme petržlenovou vňaťou a mladými 
cíbikmi alebo pažítkou. Podávame ešte teplé.
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Deň 
otvorených  
dverí 
na FAPZ
Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov sa 3. februára 2017 zišla početná skupina záujemcov zo stredných 
škôl, aby si vypočuli informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na najstaršej fakulte Slovenskej poľnohospo-
dárskej univerzity v Nitre, ubytovacích možnostiach a alternatívach vyžitia voľného času na univerzite a v meste. 
Súčasťou Dňa otvorených dverí bola prehliadka výskumného centra AgroBioTech, Jazdeckého centra, Univerzitného 
vivária, Botanickej záhrady, vzorkovníc plodín a zvierat a jednotlivých katedier a laboratórií.

Na  bakalárskom stupni FAPZ ponúka osem 
študijných programov: manažment rastlinnej 
výroby, manažment živočíšnej výroby, farmár-
stvo, všeobecné poľnohospodárstvo, hipológia, 
špeciálne chovateľstvo, udržateľné poľnohos-
podárstvo a rozvoj vidieka, výživa ľudí. Termín 
podania prihlášky na  1. stupeň štúdia na FAPZ 
je do 30. apríla 2017, prijímacie pohovory budú 
5. – 6. júna 2017. 

Na  inžinierskom stupni fakulta ponúka deväť 
študijných programov: agroekológia, genetické 
technológie v  agrobiológii, manažment rast-
linnej výroby, manažment živočíšnej výroby, 
špeciálne chovateľské odvetvia, udržateľné poľ-
nohospodárstvo a  rozvoj vidieka, výživa ľudí, 
výživa a ochrana rastlín, výživa zvierat a krmi-
várstvo. Termín podania prihlášky na 2. stupeň 
štúdia na FAPZ je do 15. júna 2017, prijímacie 
pohovory budú 30. júna 2017. 
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