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Chcete si prečítať 
Rendez-vous Fashion  
v pohodlí vašej obývačky? 
Neváhajte a vyplnte formulár na  
www.mlyny-nitra.sk/rvf 
alebo prostredníctvom QR kódu

Studená zima je už 
definitívne za nami, 
zbohom, sneh a mráz:
„Na dne srdca každej zimy leží 
tušenie jari a za závojom noci 
sa skrýva úsmev ranných zôr.“ 
Chalíl Džibrán

Slnečný jas je čoraz 
intenzívnejší, dni čoraz 
krajšie a dlhšie, všetko 
bude lepšie, než sa ešte 
včera zdalo:
„Veci lásky sú vecami života. 
Po zime prichádza jar, 
po beznádeji nádej, po hrôzach 
noci svitá deň.“
Vladislav Vančura

Je to čas, keď sa každý 
cíti mladší, zdatnejší 
a plný síl:
„Moja hlava je biela ako sneh 
v zime, no v mojom srdci vládne 
večná jar.“ 
Victor Hugo

Čas plný lásky 
a rozpustilých 
myšlienok:
„Jar je ročné obdobie, keď sa 
začína fantázia mladých mužov 
zaoberať vecami, na ktoré ženy 
myslia celú zimu.“
Jiří Novák

Ak vám nevyšli 
novoročné predsavzatia, 
teraz je tá najvhodnejšia 
chvíľa na zmenu 
jedálnička a kompletnú 
úpravu šatníka: 
„Srdce moje, nesmieš zúfať, to, 
čo zima vzala ti, jar zas vráti ti, 
v lepší osud musíš dúfať.“ 
Heinrich Heine

Nech je to najkrajšia 
jar vášho doterajšieho 
života!

Príchod jari znamená, že:
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v CCC už aj v Galérii MLYNY
Hľadáte kvalitnú a módnu obuv 
za priaznivú cenu?  
Navštívte novú predajňu CCC Shoes & Bags 
a využite otváracie zľavy vo výške 20 %! 

Spoločnosť CCC Slovakia patrí k najrýchlejšie rastú-
cej sieti predajní obuvi na  Slovensku a  v  marci 
otvorila svoju predajňu aj v  našom nákupnom 
centre.

Štýlový priestor predajne CCC na  1. po-
schodí Galérie MLYNY je postavený v úpl-
ne novom koncepte – má pohodlný široký 
vstup a  moderný výklad s  dominantnými 
LED obrazovkami. Na  LED paneloch 
v  predajni sa premietajú nielen reklamné 
spoty, informácie o aktuálnych zľavách, ale 

aj krátke filmy z histórie firmy. Ak poznáte 
doterajšie predajne CCC, tak v tejto novej 
určite oceníte jej rozmiestnenie do samo-
statných nákupných zón: dámska, pánska, 
detská, športová a s doplnkami. Jednotlivé 
samostatné „miestnosti“ zjednodušia 
orientáciu pri nákupe, uľahčujú výber 
tovaru, ktorý je prehľadnejšie a kompakt-
nejšie uložený. 

Aktuálna kolekcia CCC je ako vždy od-
razom najzaujímavejších celosvetových 

trendov. Nastávajúca sezóna bude mimo-
riadne farebná a  vyberie si naozaj každý. 
V jarnej kolekcii nájdete trendové kvetino-
vé modely, elegantné topánky so štýlovými 
ozdobami, rovnako ako športovú obuv 
svetových značiek či netradičné moderné 
modely, ktoré prišli priamo z mól jarných 
módnych prehliadok. Sortiment tovaru 
CCC opäť dopĺňa veľký výber kabeliek, ta-
šiek a ruksakov. Súčasťou stálej ponuky sú 
tiež ošetrovacie krémy a ďalšie prostriedky 
starostlivosti o obuv. 

týlové nákupyŠ



5

Inšpirujte sa 
a urobte si z nákupu 

topánok skutočný 
štýlový zážitok v novej 

predajni CCC 
v Galérii MLYNY 

Nitra. 

Viac informácií  
o spoločnosti a sortimente nájdete na webe 
www.ccc.eu alebo na facebookovom profile 
CCC Shoes & Bags.

Predajňu CCC nájdete  
v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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      udia,
miesta a veci 

Úspešná britská dráma prináša 
na javisko DAB skvelý text 
a vynikajúce herecké výkony

Ľ Divadlo  
Andrea Bagara
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Divadlo Andreja Bagara (DAB) v  Nitre uviedlo 
19. januára premiéru tragikomédie Ľudia, mies-
ta a veci od súčasnej hviezdy britskej dramatiky 
Duncana Macmillana. Hra ponúka strhujúci 
príbeh herečky Emmy, ktorá sa ocitne v liečebni 
pre drogovo závislých a je prinútená priznať si, 
kým v skutočnosti je. Po všetkom, čo prežila, je 
najťažšie mať rada samu seba. 

Po  odchode z  liečenia sa Emma vracia 
domov, kde musí zvládnuť poslednú tvrdú 
skúšku a  dokázať žiť reálny život. Okrem 
kvalitného hereckého obsadenia ponúka 
inscenácia aj vynikajúci text, v  ktorom 
nechýba ani tradičný anglický humor. „Tá 
téma je vážna, ale hra je napísaná s tragi-
komickým akcentom, a  myslím si, že je 
aj miestami humorná a  v  závere ponúka 
veľmi katarzný očistný moment. Čiže nie 
je to dráma s  nešťastným tragickým kon-
com, ale, naopak, ponúka podľa mňa veľmi 
silné motivačné riešenie,“ povedal režisér 
inscenácie Marián Amsler.

„Hra je veľmi dobre napísaná a postava sa 
mi veľmi páči. Prechádza svojimi problé-
mami, samozrejme, v tomto prípade sa to 

týka drog a alkoholu, ale nie je to napísané 
tak, že sa zaoberá iba tým. Rozprávame sa 
tam aj o vzťahu k rodine, o vzťahu k samé-
mu sebe, k okoliu... Je tam množstvo tém, 
ktoré sa rozvíjajú v rámci príbehu a to robí 
text výnimočným a  zaujímavým, pretože 
nie je jednostranný a dotýka sa viacerých 
tém. Tak ako v každej dobrej dráme, aj tu 
sa nachádza aj komédia a komické prvky. 
Hľadali sme tam vtipné momenty a  od-
ľahčenie, pretože nikto z  nás asi nechce, 
aby to bola trojhodinová ťažká depresia 
a ľudia z nej odchádzali unavení,“ poveda-
la o inscenácii jej hlavná hrdinka Barbora 
Andrešičová.

Okrem vynikajúcich hereckých výkonov sa 
diváci môžu tešiť aj na mimoriadnu scénu 
s  množstvom vizuálnych efektov, pro-
stredníctvom ktorých divák môže sledovať 
nielen dej hry, ale zároveň môže vidieť 
halucinácie či útržky spomienok hlavnej 
hrdinky. Scénografia využíva prakticky celý 
priestor javiska. Na prvý pohľad pôsobí veľ-
kolepo, zároveň je však aj minimalistická, 
bez množstva mobiliáru. „Snažili sme sa to 
osekať do vizuálneho minima, aby to bolo 

útržkovité tak ako záblesky myšlienok. Je to 
taká veľkolepo minimalistická scéna, je to 
veľké, je to o tom, aby to pôsobilo nekoneč-
ne, no zároveň sme chceli, aby to pomáhalo 
aj hercom. Hra je založená na  texte, ktorý 
je náročný a  veľmi dobrý. Chceli sme, aby 
vynikol, aby vynikli herci, preto je tam mi-
nimum nábytku a rekvizít,“ povedal scéno-
graf Juraj Kuchárek. 

Tragikomédia Ľudia, miesta a  veci je bri-
lantne napísaná. Je drámou o závislostiach, 
ktorá balansuje na hranici reality a nočnej 
mory, prináša jedinečnú hereckú príleži-
tosť predstaviteľke hlavnej postavy. Hra 
bola v svetovej premiére uvedená v augus-
te 2015 v  Národnom divadle v  Londýne 
na  javisku Dorfmanovho divadla a  pre 
obrovský úspech bola inscenácia prene-
sená na  West End na  scénu Wyndham´s 
Theatre.

V DAB sa v inscenácii predstavia: Barbora 
Andrešičová, Eva Pavlíková, Branislav 
Matuščin, Roman Poláčik, Martin 
Nahálka, Peter Oszlík, Anna Rakovská, 
Martin Šalacha, Lenka Barilíková.
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pre všetkých
Suki Waterhouse, 
Anaïs Gallagher  
& Adonis Bosso 

 Anaïs 
Gallagher

Denim

Noste túto jar denim po svojom s H&M, s novým 
postojom pre najobľúbenejšiu látku každého 
z nás. Je to o denime pre všetkých, so sviežimi 
novými siluetami, farebným denimom a novou 
vášňou pre dvojité denim looky. Nálada je 
zachytená v novej globálnej kampani, ktorá 
zdôrazňuje rôznorodosť denimu v H&M počas 
tejto sezóny. Účinkujú: herečka a modelka Suki 
Waterhouse, po boku Anaïs Gallagher a Adonisa 
Bosso, v kampani znie pieseň, ktorú spieva sama 
Suki. Široký výber denimových kúskov pre mužov, 
ženy a deti nájdete v H&M obchodoch po celom 
svete a na hm.com od začiatku februára.

“Denim je ako čierne plátno, na ktoré sa 
môžeme každý deň vyjadriť. Je to ako 
šatník môjho života a existuje mnoho 
rôznych spôsobov, ako denim nosiť. Dáva 
vám svieže nové nápady na vyjadrenie 
vášho osobného štýlu,” hovorí Suki 
Waterhouse.

Pre ženy existuje túto jar mnoho 
denimových návrhov. Ak chcete vyskúšať 
niečo nové, porozmýšľajte nad farbou, 
napríklad nad ružovou alebo žltou 
denimovou bundou a boyfriend džínsovými 
nohavicami alebo dlhšou pretvorenou 
denimovou sukňou. Široké denimové 
nohavice sú stiahnuté denimovým 
opaskom, zatiaľ čo modré džínsové 
nohavice sú dekorované perlami, rovnako 
ako oversized biela denimová bunda. 

Pre mužov je to o perfektných denimových 
bundách a džínsových nohaviciach, či 
už je to ošúchaný alebo čistý denim. 
Denim pre tínedžerky je hravý s využitím 
patchworku na denimových bundách, so 
zaujímavými šatami z dvoch typov denimu 
a džínsami s vysokým pásom. Pre deti je 
to množstvo štýlov na objavenie celkového 
denim looku.

“V H&M veríme, že 
denim je pre každého. 

Túto jar je všetko 
o denime a o tom, ako 

ho nosíte po svojom, 
v rôznych nových 

strihoch a farbách. 
A milujeme double 

denim look,” 
hovorí Pernilla 

Wohlfahrt, vedúca 
dizajnu H&M.
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Adonis Bosso

Suki
Waterhouse

Predajňu 
H&M nájdete 
v Galérii 
MLYNY na 
prízemí  
a 1. poschodí. 
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Vyskladajte si dokonalý outfit v štýle preppy, ktorý má v sebe dávku ležérnosti, 
pohodlia i sofistikovanosti. Ak ste si tento štýl zamilovali, nemôžu vám v šatníku 

chýbať košele, svetríky, klubové saká, nohavice chinos, trenchcoat či biele 
tenisky. Inšpirujte sa značkou GANT, ktorá je jeho súčasťou už od začiatku.

Predajňu GANT nájdete  
v Galérii MLYNY  

na 1. poschodí.

Dámska košeľa

Pánska košeľa

Pánske tenisky

109,90 €

 104,90 €

 149,90 €

Dámska sukňa

169,90 €

Dámsky kabát

Pánske nohavice

Dámske tenisky

439,90 €

219,90 €

109,90 €

Pánsky pulóver

109,90 €
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         hráňte 
    svoj zrak 
C
Zľava až do 

100 € 
na dioptrické sklá  
a zábrus
Viac informácií v predajni

Pozitívne aspekty  
modrého svetla
Svetlo plní oveľa viac funkcií, okrem toho, 
že nám umožňuje vidieť. Je tiež význam-
ným prostriedkom na  reguláciu našich 
biologických rytmov a ovplyvňuje náš cel-
kový pocit pohody. Svetlo má vplyv na  to, 
či sme sústredení, produktívni, či sa cítime 
nabití energiou a zdravo. Biologický dopad 
svetla na naše telo bol aj vedecky potvrdený. 
Ultrafialové svetlo okrem iného ovplyvňu-
je tvorbu vitamínov. Vystavenie ostrému 
svetlu, najmä modrému, ovplyvňuje našu 
hormonálnu rovnováhu. Telesné hormóny 

sa riadia, ako sa človek cíti, tiež regulujú náš 
cyklus spánku a  prebúdzania. Za  denného 
svetla je obsah modrého svetla pomerne vy-
soký, zatiaľ čo večer dochádza k jeho výraz-
nému zníženiu. Avšak stále platí „všetkého 
s  mierou“. Vystavenie sa prílišnému svetlu 
prináša určité riziká a  môže byť dokonca 
veľmi škodlivé.

Škodlivé účinky  
modrého svetla 
Príliš mnoho svetla v ultrafialovom a mod-
ro-fialovom pásme môže ľudské oko 

poškodiť a  spôsobiť bolestivý zápal spoji-
viek a rohovky, ako aj poškodenie šošovky 
oka (napr. očné zákaly) a sietnice (makulár-
na degenerácia). Preto je dôležité nosiť pri 
silnom slnečnom žiarení slnečné okuliare 
so 100 % UV ochranou, zvlášť v situáciách 
typu prudkého oslnenia, napr. pri vode ale-
bo na zasnežených kopcoch. Modro-fialové 
svetlo nám preniká hlboko do  očí z  kom-
paktných fluorescenčných žiaroviek, ale aj 
zo slnečného svetla prenikajúceho cez okná. 
Jeho škodlivé účinky sú pre bunky sietnice 
fatálne, bez možnosti vrátenia ich funkcií 
pomocou operácie alebo lasera.

Odborníci už dlhšiu dobu vedia, že 
ultrafialové svetlo môže poškodiť 
biologické tkanivo, napr. našu pokožku 
alebo oči. Z tohto dôvodu sa ľudia 
zvyčajne chránia pred slnečným žiarením 
a používajú krém na opaľovanie alebo 
slnečné okuliare. Potenciál poškodiť naše 
oči má aj viditeľné modré svetlo kratšej 
vlnovej dĺžky 400 nm – 420 nm. 
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Moderný 
svet: svetelné 

zdroje s vysokým 
podielom modrého svetla
Diódami (LED diódy) vyžarujúcimi svetlo, 
ako aj xenónovými svetlami a  energeticky 
úspornými žiarovkami, ale aj elektromag-
netickým žiarením z  obrazoviek smartfó-
nov, tabletov  – všetky tieto „nové svetelné 
zdroje“, navrhnuté na zlepšenie a uľahčenie 
nášho života, vykazujú vyšší podiel mod-
rého svetla ako tradičné staré svetelné žia-
rovky. Rozdielne spektrálne zloženie svetla 
znamená, že sme vystavení podstatne väč-
šiemu účinku modrého svetla ako kedykoľ-
vek predtým. Vyžarovanie modrého svetla 
zo svetelného zdroja či obrazovky môže byť  
 

 

pre oči niektorých jedincov 
obťažujúce až únavné. Modrý 

filter im môže dodať ostrejšie 
videnie. Rozdielne vlnové dĺž-

ky viditeľného svetla sa lomia ináč 
v  prípade rohovky a  očnej šošovky, tak 

nie všetky dopadajú na  to isté ohnisko 
sietnice. Niektorí ľudia tento fenomén 
dobre poznajú, napr. to, že červenú je ľahšie 
vidieť na  diaľku a  modrú na  blízko, alebo 
že zaostrenie na  infografiku s  červenými, 
zelenými a modrými čiarami je únavnejšie 
ako na čiary vytieňované identickými alebo 
podobnými farbami.

Ak sa ocitneme v  temnej miestnosti alebo 
vonku za súmraku či v noci, naše oči prep-
nú na  odlišný režim videnia. Pri slabom 
svetle sa ľudské oko presunie z  citlivosti 
na  zelenú na  vysoko energetické modré 
spektrum. Znamená to, že modré svetlo 
vnímame intenzívnejšie, čo nám môže 
dodávať pocit zvýšeného oslnenia. Tento 
efekt poznajú šoféri oslepení oslňujúcimi 
svetlometmi protiidúcich vozidiel, zvlášť 
tých s modernými xenónovými alebo LED 
svetlometmi. Okuliarové sklá s filtrom proti 
modrému svetlu môžu v  týchto situáciách 
viesť k pohodlnejšiemu videniu.

Ako digitálne zariadenia 
menia naše videnie
Tablety, chytré telefóny a  iné digitálne ob-
razovky nemenia len svetelné spektrum, 
ktorému sme vystavení, menia aj naše 
vizuálne správanie. Oveľa viac času trávi-
me pohľadom na  veci „na  blízko“. Často 
je to preto, že jas pozadia je príliš nízky. Je 
to problém zvlášť u  detí. Školská myopia 
svedčí o rastúcej tendencii, keďže deti trpia 
krátkozrakosťou hneď pri nástupe do školy.

Ak sa nám nedarí tráviť viac času pohľadom 
do diaľky, naše oči nebudú mať príliš mno-
ho možností si oddýchnuť, tak sa vlastne 
„odnaučíme“ schopnosti rýchlo zaostrovať 
na rôzne vzdialenosti. Vedie to k digitálnej 
únave očí. Okrem toho pri pohľade na digi-
tálnu obrazovku menej mrkáme, tým nám 
slzná tekutina menej často zvlhčuje rohov-
ku. To môže viesť k unaveným, namáhaným 
očiam, v najhoršom prípade môže dokonca 
poškodiť zrak. 

V  novej očnej optike MANIA si môžete 
dať vyhotoviť okuliare s  novým typom 
okuliarových šošoviek (dioptrické alebo 
nedioptrické), ktoré pomáhajú chrániť oči 
proti obom druhom škodlivých svetelných 
lúčov: modrému svetlu a  UV žiareniu, 
a  to aj z prednej, aj zadnej strany šošovky. 
Okrem kvalitných dioptrických skiel v  oč-
nej optike MANIA nájdete široký výber 
módnych okuliarových rámov ako aj mód-
ne novinky slnečných okuliarov za výhodné 
ceny. Samozrejmosťou sú kontaktné šošov-
ky v rôznych dioptriách.

€Meranie
zraku 
ZADARMO

Očnú optiku MANIA nájdete  
v Galérii MLYNY na prízemí.





15 Predajňu TRIUMPH nájdete 
v Galérii MLYNY na prízemí.

Pohl’ad do archívu kolekcií Triumph z odvážnych 
a dobrodružných šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 
inšpiroval návrhárov k vytvoreniu energickej  
kolekcie Jar/Leto 2018.
Okrem elegantnej a  nádhernej spodnej bielizne 
pre každú vekovú kategóriu ponúka Triumph 
v tejto sezóne energické farby, zmyselné materiá-
ly a tvarovanie postavy v nových ako aj overených 
strihoch.

V sezóne Jar/Leto 2018 uvádzame kolekciu 
najinovatívnejšej a  najštýlovejšej tvarujú-
cej bielizne Magic Wire® Lite, ktorá posky-
tuje neuveriteľnú podporu a komfort v tak 
úžasne ľahkom prevedení, že ju sotva ucí-
tite na tele. Triumph uvíta vo svojej druhej 
sezóne aj sériu Amourette Charm, ktorá 
je založená na ikonickej a najpredávanejšej 

kolekcii Amourette, tentokrát v  nových, 
sviežich farbách. Táto kolekcia vyniká de-
koratívnym dizajnom, výborným strihom 
a výberom elegantných nohavičiek Tai ale-
bo Maxi s jemným zakončením a hladkou 
čipkou.

Športová kolekcia Triaction sa nesie v du-
chu abstraktných vzorov a  funkčného 
dizajnu. Paleta jemných pastelových fa-
rieb a  výrazných detailov vytvára štýlový 
vzhľad. O  pohodlie pri športových výko-
noch sa postará jemný, chladivý a  prie-
dušný materiál s  vynikajúcou podporou. 

Kolekciu podprseniek dopĺňajú krátke 
nohavice.

Nová kolekcia Everyday poskytuje ženám 
podprsenky, ktoré sú ľahké, pohodlné 
a jemné, pre dokonalý pocit „druhej kože“. 
Nové podprsenky s  technológiou Magic 
Wire® Lite v  kolekcii Body Make-up 
Essentials ponúkajú škálu strihov, ako sú 
balconette, super-plunge a padded, košíčky 
spracované technológiou Spacer cup, výni-
močne mäkkú kosticu Magic Wire a hlad-
ký, príjemný materiál pre pocit komfortu.

Kolekcia Triumph
Jar/Leto 2018

Triaction Cardio
Magic Motion Pro MW

Body Make-Up Essentials Super
Plunge Magic Wire Bra

Body Make-Up Essentials Super
Plunge Magic Wire Hipster

Magic Wire Lite Stringbody Triaction C ardio Apparel Better Short
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− história  
    luxusu −

G
Na  začiatku to bol iba jednoduchý sen  –  založiť 
si obchod a  predávať kožené produkty. Ale už 
po  krátkom čase z  obchodu vzniká firma, neskôr 
pribúdajú ďalšie pobočky a dnes sa spoločnosť pýši 
titulom najžiadanejšej značky. A aj keď sa hovorí, 
že za všetkým treba hľadať ženu, v tomto prípade 
stál na začiatku muž. GUCCI.

Mladý Talian Guccio Gucci (1881–1953) 
odišiel do Paríža a neskôr do Londýna, kde 
sa zamestnal ako pracovník v luxusnom ho-
teli Savoy. Práve tu bol ohromený noblesou, 
predovšetkým honosnými batožinami, ktoré 
so sebou nosili bohatí hoteloví hostia. V jeho 
mysli sa usídlila myšlienka vlastného pod-
niku s  podobnými produktmi. Sny si treba 
plniť, a tak po príchode do rodnej Florencie 
založil v roku 1921 vlastný obchod s výrob-
kami z kože v klasickom štýle.

Jeho víziou bolo spojiť talianske umenie 
s britskou vznešenosťou. Pôvodne sa zame-
ral na  kožené produkty určené pre jazdu 
na  koni, neskôr svoje portfólio rozšíril 
o módne doplnky. Uprednostňoval tradičné 
spôsoby produkcie. Spočiatku jeho zamest-
nanci pracovali ako remeselníci, rozmach 
strojového šitia však otvoril brány novým 
možnostiam výroby.

Zrodila sa rodinná firma
Spolu so svojimi tromi synmi Aldom, 
Vascom a  Rodolfom Gucciovcami rozšíril 
firmu o ďalšie obchody vo Florencii, neskôr 
vznikli pobočky v Miláne a Ríme. Gucci po-
núkal kožené výrobky, ako kabelky, topánky 
a  kultové pohovky s  ornamentmi, rovnako 
aj ďalšie textílie s  typickým vzorom. Plátno 
obsahovalo charakteristické dvojité G, dnes 
svetoznáme logo. Mnohými vtedajšími zá-
kazníkmi boli tamojší aristokrati a  jazdci 
na koni. Práve preto sa v tom čase upriamo-
vala Gucciho pozornosť na  kožené prvky 
a doplnky.

V hlavnej úlohe experiment 
a exotika
Gucciho výrobky sa postupne stretáva-
jú s  inováciami. Spracúvali sa bravčové 
a  teľacie kože, ako aj dovezené kože 
exotických zvierat, nešetrilo sa expe-
rimentmi a  novými metódami výroby. 
Keďže v  časoch talianskej fašistickej 
diktatúry bol problém s  dovozom mate-
riálu, Gucci bol nútený skúšať čosi nové. 
Na  výrobu večerných tašiek sa používalo 
vodoodolné plátno a  satén. Pracovalo sa 
aj s  atypickými materiálmi, ako sú kono-
pe, ľan a  juta. V roku 1947 bola prvýkrát 
použitá rukoväť tašky z  bambusu, čo 

spustilo novú vlnu popularity. Kabelka sa 
pod názvom Bamboo Bag veľmi úspešne 
predáva dodnes. V  60. rokoch vznikajú 
kožené peňaženky s popruhmi cez rame-
no. Neskôr Gucci prichádza s  motýlím 
vzorom, nasledovaným vzormi kvetov. 
Žiaru do  sveta módy vniesli aj Gucciho 
ručne vyrábané mokasíny. Do  produk-
tovej rady spoločnosti postupne pribudli 
ďalšie výrobky – hodinky, šperky, kravaty, 
okuliare, ale aj parfumy. Obzvlášť popu-
lárnym sa stalo zavedenie charakteristic-
kého dvojitého G na spony opaskov. Aldo 
a  Rodolfo Gucciovi v  roku 1953 založili 
pobočku v  New Yorku, čím sa značka 
dostala aj za „veľkú mláku“. V tom období 
sa čoraz viac filmových hviezd ukazuje 
na  verejnosti v  oblečení a  s  doplnkami 
od  Gucciho, jeho výrobky sa objavujú 
v  lifestylových časopisoch po  celom sve-
te. Typickým suvenírom z  dovolenky 
v  Taliansku sa stala kabelka od  Gucciho. 
Sláva značky Gucci neustále rastie a stáva 
sa symbolom vysokého spoločenského 
postavenia a  doslova synonymom kvality 
a  luxusu. Expanduje do  ďalších krajín, 
otvárajú sa butiky v  Londýne, na  Palm 
Beach, v  Paríži a  Beverly Hills, neskôr 
aj v  Chicagu. Výrobky si obľúbili známe 
hviezdy, napríklad Audrey Hepburnová, 
Jeckie Kennedyová, Grace Kellyová, Maria 

ucci
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Callasová, Elisabeth Taylorová či Samuel 
Beckett.

Vzostup a pád

Gucciho značka naďalej prosperovala, ale 
osemdesiate roky poznačili rodinné spory, 
ktoré firmu dotlačili takmer na pokraj ka-
tastrofy. Rodolfov syn Maurizio Gucci pre-
vzal v roku 1983 vedenie spoločnosti, Aldo 
sa dostal dokonca až do väzenia za daňový 
únik. Maurizio nebol práve úspešným pre-
zidentom spoločnosti, bol nútený predať 
rodinnú firmu, stalo sa tak v  roku 1988. 
Neskôr rodinu postihla tragédia, Maurizio 
bol v roku 1995 zavraždený v Miláne a jeho 
bývalá manželka Patrizia bola uznaná 
vinnou z najímania vrahov. V druhej po-
lovici 90. rokov bolo renomé značky znovu 
obnovené a  posilnené, a  to vďaka dvom 
pánom: Domenicovi De Soleovi a Tomovi 
Fordovi. Prvý z nich bol generálnym ria-
diteľom spoločnosti od  roku 1995, druhý 
sa stal kreatívnym riaditeľom v roku 1994 
po navrhovaní dámskej konfekcie. Fordove 
prvky plné odvahy a  provokácie znovu 
prebudili záujem celebrít a módneho sveta. 

Domenico 
De Sole doká-

zal premeniť firmu 
na  plne verejnú obchod-

nú spoločnosť. Za  svoju finančnú 
výkonnosť, strategickú víziu a  kvalitu 
riadenia sa Gucci stáva Európskou spoloč-
nosťou roka 1988. Nasledujúci rok sa firma 
spojila s  Pinault-Printemps-Redoute, čím 
sa stala súčasťou luxusnej skupiny viace-
rých značiek.

Nové tisícročie, nové výzvy
Značka Gucci dosiahla celosvetovo ohro-
mujúci úspech a  stala sa jednou z  najžia-
danejších. Svoju bohatú históriu prepletá 
s prítomnosťou a neustále si získava nových 
nadšencov. Znovu sa objavujú kľúčové 
prvky a typické vzory, znovu ožíva popula-
rita bambusu ako charakteristickej súčasti 
dámskych tašiek. Spoločnosť sa naďalej 
zameriava na  posilnenie hodnôt, ktoré jej 
povesť v minulosti preslávili: výlučnosť, ta-
lianska kvalita, remeselné a módne autority. 
Na rozdiel od svojich konkurentov, Gucciho 
jedinečnosť tkvie v dualite – v spojení bo-
hatého dedičstva a modernosti, tradičného 
remesla, inovácií a prepracovanosti. Na za-
čiatku novej dekády módny dom vypustil 
dva relevantné projekty, ktoré spája filo-
zofia rešpektu a  starostlivosti o  ostatných. 
Spoločnosť presadzuje zníženie dopadu 

na životné prostredie a vytvorila svoju prvú 
detskú kolekciu. Zatiaľ ju možno dostať ex-
kluzívne iba v Taliansku.

V  januári 2015 nový riaditeľ spoločnosti 
Marco Bizzarri vymenoval za  kreatívneho 
riaditeľa Alessandra Micheleho, na pleciach 
ktorého leží celková zodpovednosť za všetky 
kolekcie Gucci, ako aj starostlivosť o  imidž 
značky. V  módnom dome pracuje od  roku 
2002, doposiaľ mal na  starosti dizajn do-
plnkov. Alessandrovym prvým počinom 
na  svojom novom mieste bolo zostavenie 
dámskej kolekcie na jeseň/zimu 2015 – 2016. 
Jeho výstrednosť kombinuje históriu a  sú-
časnosť, ide od  renesančnej architektúry 
do punk rocku a od gobelínov z 18. storočia 
k najmodernejším digitálnym technológiám. 
Výsledkom tejto kombinácie je veľmi výraz-
ná, extravagantná a  moderno-romantická 
kolekcia oblečenia a doplnkov.

V súčasnosti je Gucci so svojimi 278 butikmi 
najaktívnejšou a  najpredávanejšou luxusnou 
talianskou značkou na  svete. Okrem kabe-
liek, topánok, opaskov, doplnkov, parfumov 
a  šperkov sa spoločnosť venuje aj navrho-
vaniu interiérov do  luxusných áut. V  roku 
2011 pri príležitosti okrúhlych 90. narodenín 
otvoril módny dom svoje vlastné múzeum, 
ktoré sa nachádza v  stredovekom paláci 
na námestí Piazza della Signoria vo Florencii. 

Foto: Casimiro PT / Shutterstock.com

Gucciho jedinečnosť 
tkvie v dualite – v spojení 

bohatého dedičstva 
a modernosti, tradičného 

remesla, inovácií 
a prepracovanosti. 
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Voľba svadobných prstienkov je pre nadchádzajúci 
manželský pár často stresujúcou udalosťou. Vo 
veľkej snahe nájsť ideálny šperk, ktorý má symbo-
lizovať nekonečnú lásku, zabúdajú na to, že aj táto 
časť príprav má byť príjemná. Aby ste sa takým 
situáciám vyhli, prinášame niekoľko rád ako na to.

Zúžte svoju predstavu
Pretože ide o  jeden z mála šperkov, ak nie 
jediný, ktorý budete nosiť spoločne a každý 
deň, spíšte si zopár základných bodov, ako 
by mali vaše prstene vyzerať. Dôležité je 
najmä to, akej farbe kovu, materiálu alebo 
štýlu dávate prednosť.

V  súčasnej dobe ponúka trh naozaj široké 
spektrum farieb od  žltej, striebornej, ru-
žovej či bielej spolu s materiálovým preve-
dením, kde sa najčastejšie teší obľube zlato 
alebo chirurgická oceľ. V rámci štýlu je tiež 
dôležité ujasniť si, či ste naklonení skôr 
modernému štýlu prsteňa alebo obľubujete 
vintage štýl, ktorý v sebe skrýva neobyčajný 
nádych histórie.

Nenechávajte si kúpu  
na poslednú chvíľu
Ako náhle budete mať základnú predstavu 
o  tom, čo chcete, vyrazte do  obchodov. 

Najideálnejšie sú také, ktoré sa špecializu-
jú priamo na svadobné šperky a ponúkajú 
dostatočný výber. Štatistiky uvádzajú, že 
nájdenie ideálnych obrúčok trvá v  prie-
mere dva mesiace, preto je dôležité včasné 
naplánovanie.

Buďte iní a originálni
Netrápte sa tým, ak sa jednému z vás páči 
chirurgická oceľ, zatiaľ čo druhý nevie 
odolať žltému zlatu. Neexistuje žiadne pra-
vidlo, ktoré by hovorilo o tom, že obrúčky 
u  partnerov musia byť navlas rovnaké. 
Vyberte si preto také, s ktorými sa naplno 
stotožníte v rámci štýlového cítenia a vku-
su. Jediná výnimka je pri gravírovaní alebo 
nápisoch, ktoré by mali byť zhodné v oboch 
prípadoch.

Nastavte si rozpočet
Dôležité je stanoviť si cenu, ktorú ste ochot-
ní v prípade prstienkov investovať. Existuje 
množstvo cenových relácií, v  ktorých sa 
môžete pohybovať. Cena obrúčok sa od-
víja najmä od  druhu použitého materiálu 
a tiež od čistoty a počtu briliantov, ktoré sú 
do prsteňa vsadené.

Buďte praktickí
Pamätajte, že šperky by vám nemali brániť 

pri vykonávaní bežných činností. Ak to tak 
nie je, nemá zmysel kupovať niečo len preto, 
že tomu neviete odolať. Ako náhle pociťuje-
te pri nosení prsteňa diskomfort, je viac než 
pravdepodobné, že frekvencia jeho nosenia 
sa bude znižovať, až ho prestanete nosiť úpl-
ne. Majte preto na  pamäti, že prsteň bude 
súčasťou vašich životov. Ak pracujete väč-
šinou rukami, zamerajte sa na typ prsteňa, 
ktorý vám pri práci nebude prekážať.

Veľkosť musí sedieť!
Väčšina ľudí len zriedkavo dáva svoju sva-
dobnú obrúčku dole. Nosia ju počas leta, 
zimy, cvičenia, teda prakticky vo chvíľach, 
keď prsty zvyknú opúchať a  zmenšovať 
sa vplyvom striedania teplôt. Ak chcete 
nájsť ideálnu veľkosť, ktorá by vyhovovala 
všetkým týmto zmenám, skúšajte si prsteň 
vtedy, keď je vaša telesná teplota v norme.

Myslite na  budúcnosť, no nebojte sa byť 
trendy. Uistite sa, že štýl, ktorý si vybe-
riete, je niečo, čo budete chcieť nosiť aj 
po dvadsiatich rokoch manželstva. Nechajte 
sa očariť sviežou ponukou prstienkov 
od  Klenotov Aurum, kde možno nájdete 
ten pravý symbol vašej lásky.

    rád 
  na výber  
 dokonalých  
 obrúčok

Predajňu Klenoty AURUM nájdete 
v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre v týchto dňoch 
pripravuje nový titul  –  svetoznámu rozprávku 
od  Walta Disneyho Kráska a  zviera. Rozprávkový 
titul vzniká v  réžii Andrey Bučkovej a  Tomáša 
Procházku. Na  čo sa môžu diváci tešiť? Na  čo sa 
tvorcovia budú snažiť upriamiť pozornosť? A čím je 
podľa nich táto rozprávka stále aktuálna?

Pamätáte si na to, kedy ste prvýkrát čítali 
rozprávku Kráska a zviera?
Tomáš: Nepamätám si, kedy som ju prvý-
krát čítal, ale pamätám si, kedy som ju prvý-
krát videl. Bolo to v dnes už neexistujúcom 
kine blízko Račianskeho mýta, kam ma 
zobrala naša suseda spolu s bratom a  jeho 
kamarátmi. Pamätám si veľmi presne scénu, 
keď sa otec dostal na zámok Zvieraťa, ktoré 
sa zjavilo v  hrôzostrašnom tieni. V  kine 
som ako malý strašne vykríkol a  s plačom 
ma musela suseda odniesť domov k mame. 
Z tej scény mám husiu kožu dodnes. 

Andrea: Ja si zase pamätám, ako mi bola 
čítaná Dobšinského Trojruža, ktorú som 

ako dieťa považovala za  nesmierne zaují-
mavú a  zároveň hrôzostrašnú rozprávku. 
Keď som potom videla Disneyho verzie 
Krásky a zvieraťa, už som sa tak nebála, no 
príbeh vo mne zanechal pekné romantic-
ké spomienky. Rozprávka sa tak čoskoro 
dostala medzi moje obľúbené práve vďaka 
kontrastným náladám, humoru, vášni, 
túžbe, komplexom, romantike a  humo-
ru. Je to všetko, čím žijú ľudia v  období 
puberty.

Prečo ste sa túto rozprávku rozhodli 
režírovať v Starom divadle Karola Spišáka 
v Nitre?
Andrea: Keď ma Staré divadlo oslovilo 
na  spoluprácu, mala som vyše dvojročnú 
pauzu od divadla a žila som vo Francúzsku. 
Ísť do veľkého projektu bola pre mňa výzva. 
Keďže som popri divadle aj hudobníčkou, 
vedela som, že chcem urobiť peknú roz-
právku aj po hudobnej stránke. Dlhšie som 
hľadala vhodný text, ktorý by ma inšpiro-
val... po radu som išla na osudové stretnutie 

s  mojím dlhoročným kamarátom  –  kole-
gom Tomášom. :)

Tomáš: S  Andreou sa poznáme vyše 10 
rokov, spolupracujeme, takpovediac, pravi-
delne. Pamätám si, keď prišla do kaviarne, 
kde som istého času pracoval, a povedala, že 
dostala ponuku robiť rozprávku. Bez jedi-
ného váhania som jej odvetil, že ak ide ona 
robiť rozprávku, tak Krásku a  zviera, a  že 
jej to napíšem a  spolu ju urobíme. Nápad 
sa nám obom natoľko zapáčil, že sme ani 
o inom titule neuvažovali. 

Čo sa prostredníctvom režijnej koncepcie 
budete snažiť zvýrazniť?
Tomáš: Napriek tomu, že spolupracujeme 
pravidelne, obaja máme veľmi špecifický 
javiskový jazyk a  spôsob javiskovej komu-
nikácie. Navyše, Andrea má s  rozprávkou 
už skúsenosť zo Slovenského komorného 
divadla v Martine. Moje inscenácie sú pre-
važne pre staršieho/skúsenejšieho diváka. 
Je pre nás fascinujúce pracovať s  optikou 

                    bjaviť
krásu môžeme len  
   cez úprimnú lásku

O
Rozhovor pripravila
Miroslava Košťálová
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,,detského diváka“ a  z  mojej strany s  op-
tikou dospelého diváka. Sám totiž viem, 
ako ma dokáže kvalitná rozprávka upútať 
a často dojať viac ako klasická dráma.

Andrea: Obaja sme si rozdelili úlohy, na čo 
sa ako tvorcovia v  príbehu zameriame. 
Ako Tomáš naznačil, on viac rieši rozpráv-
ku pre dospelých a mojimi zásahmi sa bu-
deme chcieť priblížiť mladšiemu divákovi. 
Doteraz sme spolu zvykli spolupracovať 
skôr ako duo režisér – hudobníčka, tento-
krát spolu sedíme nad textom, rozprávame 
sa o vnútre postáv, o láske, o dôvere, o tom, 
čo všetko vieme ponúknuť mladému di-
vákovi, čím ho zaujať, ako mu pretaviť 
posolstvo, kašľať na predsudky a skúsiť sa 
pozrieť na príbeh človeka, precítiť ho a až 
potom súdiť. 

Túto inscenáciu z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným 
partnerom projektu.

Budete sa držať predlohy alebo vytvoríte 
aj nejaké zaujímavé experimenty 
súvisiace s textom, scénou, bábkami...?
Tomáš: Predloha vychádza z  troch ,,ver-
zií“  –  veľkou inšpiráciou mi bola ,,dospe-
lácka“ verzia Juraja Herza Panna a  netvor. 
Hlavná dejová línia vychádza z  Jeana 
Cocteau a  postavy Svietnika a  Ciferníka 
sme si ,,požičali“ z Disneyho.

Andrea: Inscenácia bude najmä činoherná, 
no máme aj bábkovú postavu. Čo sa týka 
ďalšej estetiky, nechcem viac prezrádzať 
o čare rozprávky. :)

V inscenácii nebudú chýbať vaše autorské 
piesne. Akú úlohu budú zohrávať? 
Posúvajú dej dopredu alebo pôjde skôr 
o prvok umocnenia atmosféry?
Andrea: Aj aj. Skladám 6 piesní pre po-
stavy, ale aj scénickú hudbu, nesúcu zopár 
leitmotívov, ktoré nám pomôžu vytvárať 
napätie, podfarbovať atmosféru, upozorňo-
vať na  rôzne javy, dokonca pre pozorných 
divákov i predpovedať dej.

Čím je podľa vás táto rozprávka aktuálna 
pre súčasného diváka?
Tomáš: Podtitul, ktorý ma text v  mojom 
wordovskom dokumente, je ,,Rozprávková 
ilúzia o  láske, ktorá všetko prekoná.“ Táto 
ilúzia bude potrebná a vždy aktuálna. 

Čo vám napadne, keď sa povie Kráska 
a zviera?
Andrea: Že v každom z nás je skrytá kráska 
aj zviera – my svojimi skutkami vytvárame 
to, kým v  danom momente sme. Nikto sa 
však zlý sám o sebe nerodí... Objaviť krásu 
v  tom druhom (i  v  sebe) môžeme len cez 
úprimnú lásku bez predsudkov a súdenia.





Predajňu C&A nájdete 
v Galérii MLYNY  

na  prízemí a 1. poschodí.
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     abelkyK ultové

Už takým nenápadným kúskom outfitu, akým 
sú kabelky, dokážete demonštrovať svoje posta-
venie. Vďačiť za  to môžete niekoľkým úspešným 
firmám, ktoré dokázali vytvoriť nezabudnuteľné 
modely, natrvalo zapísané do histórie módy. Zatiaľ 
čo niektoré spoločnosti roky pestujú zaužívanú 
kvalitu, iné rady experimentujú a  spoliehajú sa 
na slávu svojho vycibreného vkusu.

Jackie O
Gucci síce pred a  po  navrhnutí tohto mo-
delu vyrobili tisícky iných kúskov, žiaden 
z nich však nemal obdobný úspech. Kabelky 
dostali pomenovanie podľa osoby, pre ktorú 
boli pôvodne navrhnuté. Išlo o charizmatic-
kú Jacqueline Kennedyovú, ktorá odvtedy 
nedala na tento doplnok dopustiť.

Charakteristický tvar sa postupne smerom 
k vrchnej časti zužuje a následne sa pripá-
ja na pevné ramienka v tvare písmena O. 
Kabelky na  ramenách veľmi dobre sedia, 
takže o ich budúcnosť sa vo firme nemusia 
istotne obávať.

HERMES
Chýr o  dokonalosti kabeliek Hermés je 
taký prepracovaný, že sa z  týchto kúskov 
dokonca stali dedičné materiály. S  obľu-
bou ich používajú manželky všetkých bo-
háčov, aby sa takto mohli ukázať, že mali 
to šťastie a  dostali sa do  úzkeho kruhu 
vyvolených. Kúpiť si produkt tejto firmy 
totiž nie je nič jednoduché. 

Ich cena sa pohybuje od  2000 eur vyššie, 
čomu zodpovedá aj celý proces zrodenia. 
Na  výrobe jedného kusa sa môže podieľať 
vždy len jeden človek a  všetky práce musí 
robiť ručne. Používa najkvalitnejší materiál. 
Vonkajšia časť pozostáva výlučne z  kože, 
ktorá je doplnená o minimálne ozdoby.

BOTTEGA VENEGA 
Ďalší exkluzívny rad, ktorý cenami kon-
kuruje rovnako slávnym Herméskam. 
Aj v  tomto prípade ide o  výlučne ručnú 
výrobu, ktorá znásobuje ich hodnotu. 
Patentovanou časťou tentoraz nie je tvar, 

ale spôsob spracovania. Ide o prepletanie 
dvoch pásov pravej kože, z ktorého sa po-
stupne vyrobí celý model.

Časom sa začali navrhovať aj novšie 
prevedenia, kde sa tento štýl objavu-
je iba v  niektorých častiach kabelky. 
Originálny spôsob však zostáva stále tým 
najobľúbenejším.

Louis Vuitton
V  našich končinách ju poznáme ako naj-
viac nakupovanú značku. Oproti ostatným 
modelom ide o  najdostupnejšie kúsky, 
na ktoré netreba čakať v pevne stanovenom 
poradovníku. Aj z  ich dielne však môžu 
vyjsť také exkluzívne verzie, pri ktorých 
iniciály LV ochotne ustúpia tým vašim.

Stačí si priplatiť a nechať vyrobiť kabelku 
na mieru. Louis Vuitton prináša do svojho 
biznisu najviac inovácií a snaží sa prispô-
sobovať rôznym trendom, ktoré spravia 
jeho kolekcie ešte atraktívnejšie.
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Birkin kabelka 
od Hermes je 
symbolom bohatstva 
a luxusu!
Francúzska spoločnosť Hermes je jednou 
z  najluxusnejších módnych spoločností 
vôbec. Možno je to však viac história ako 
súčasnosť, pre ktorú je značka Hermes vo 
svete taká slávna a vďaka ktorej sa dostala 
do  povedomia celého sveta. Hermes sa 
v histórii preslávila najmä (ale nielen) ka-
belkou s osobitým a za všetko hovoriacim 
názvom – Birkin, čiže birkinka.

Birkin je ručne vyrábaná kabelka spo-
ločnosti Hermes. Svoje meno „Birkin" 
získala po herečke a speváčke Jane Birkin. 
Birkinka od Hermes je v  spoločnosti po-
važovaná za symbol bohatstva, a to najmä 
vďaka svojej vysokej cene, ktorá v  sebe 
odráža hneď niekoľko luxusných aspektov.

Zrodenie Birkin kabelky
V  roku 1981 sedel generálny riaditeľ 
Hermes Jean-Louis Dumas pri svojom 
lete z Paríža do Londýna práve vedľa he-
rečky a  speváčky Jane Birkinovej. Keď si 
Jane ukladala svoju kabelku do  úložného 
priestoru nad sedadlom, vysypal sa jej 
celý jej obsah. Potom, čo si Jane Birkinová 
pozbierala všetky veci, vysvetlila vraj 
Dumasovi, že je vskutku náročné nájsť 
kvalitnú koženú kabelku na víkend, ktorá 
by sa jej páčila. V roku 1984 pre ňu Jean-
Louis Dumas vytvoril čiernu koženú ka-
belku. A tak vznikla Birkin – módna ikona 
medzi kabelkami.

Cena Hermes Birkin kabeliek 
nie je pre obyčajných 
smrteľníkov
Cena takejto birkinky sa môže pohybo-
vať medzi cca 9  000 až 150  000 $, čo je 
v prepočte niečo medzi 6 250 a 104 150 €. 
Zastavil sa vám dych? V porovnaní s bir-
kinkami sú vuittonky lacnou záležitosťou! 
Cena birkiniek sa líši v závislosti od typu 
materiálu. Kabelky sú do Hermes butikov 
distribuované v  nepredvídateľných in-
tervaloch a  v  limitovaných množstvách, 
v  takých, aby bolo naozaj vidieť, že ide 
o exkluzivitu a vzácnosť.

Odhaľte s nami 
tajomstvo dámskej 
kabelky!
Tajomstvo dámskej kabelky je v  jej uni-
verzálnosti  –  nielenže musí spĺňať zák-
ladné praktické požiadavky, ale musí byť 
aj „šik“. Kabelka je našou každodennou 
súčasťou, berieme si ju do  práce, na  pre-
chádzky, nákupy i rôzne spoločenské akcie. 

Jednoducho, takmer všade. Aj preto by ste 
v nej mali nosiť všetko potrebné. Ako na to? 

KABELKA
V prvom rade by ste sa mali zamyslieť nad 
veľkosťou svojej kabelky. Megatašky sú síce 
stále trendy, ale nemôžete si ju zobrať na ve-
čierok. Ďalšou z  jej nevýhod je, že vás to 
zvádza k noseniu nepotrebných maličkostí. 
A  kabelka sa zväčšuje a  rapídne zvyšuje 
svoju váhu. Ale prečo? Nestaňte sa obeťou 
svojej kabelky! Ona musí slúžiť vám.

Či sa rozhodnete pre štýlovú kabelku od zná-
mych návrhárov alebo zostanete pri osved-
čenej klasike, každá z  nich by mala spĺňať 
určité kabelkové minimum. Teda zoznam 
vecí, ktoré by ste nikdy nemali zabudnúť.

Kabelkové 
minimum ideálne 
pre vás
Doklady
Musíte ich mať vždy pri sebe, či idete 
do  práce alebo na  večierok. Občiansky 
a  vodičský preukaz, zdravotnú kartičku 
a  platobné karty by ste nemali nechávať 
len tak pohodené v  priestoroch kabelky, 
ale zabezpečte si svoju a aj ich bezpečnosť 
tvrdým obalom, kde ich budete mať všetky 
pokope. Výhodné je nedávať ich do  pe-
ňaženky, ktorá býva cieľom „vreckárov“, 
zatiaľ čo o vaše doklady sa nikto nezaují-
ma a pri ich strate vznikajú iba zbytočné 
problémy a behanie po úradoch.

Diár
Niektoré z  nás by bez diára boli úplne 
stratené. Máte v  ňom nielen všetky dôle-
žité dátumy, ale aj čísla, adresy, poznámky, 
dátumy narodenia, čísla topánok všetkých 
rodinných príslušníkov? Skrátka, noste 
diár vždy so sebou.

Kľúče
Od  domu, od  kancelárie, od  pivnice, 
od auta – kľúčov je vždy veľa a potrebujete 
ich na  každom kroku. Pre lepšiu orien-
táciu ich dajte v  kabelke do  špeciálneho 
priečinku, kde ich nájdete na prvý šup.

Mobil
Pre pár rokmi luxus, dnes neodmysliteľ-
ná súčasť každej kabelky. V  moderných 
kabelkách sa preň vždy nájde miesto, ale 
nezabudnite ho „obliecť“ do obalu, aby ste 
predišli oškretiu obrazovky.

Peňaženka
Určite by nemala byť zbytočne veľká. 
Peňaženku však vlastníme už od  detstva, 
a tak vieme približne povedať, aká nám vy-
hovuje. Myslite skôr na jej praktickú strán-
ku. Ak sa chystáte do divadla či na večierok, 
zaobstarajte si miniverziu peňaženky, ktorá 
sa zmestí aj do tej najmenšej kabelky.

Kozmetické drobnosti
Mali by byť vždy po ruke. Zrkadielko, pú-
der, lesk na pery, snáď hrebeň, tak aby ste 
sa mohli upraviť vždy a  všade. Noste ich 
v praktickej malej verzii kozmetickej tašky 
tak, aby nezaberali veľa miesta.

Žuvačky
Nikdy neviete, kedy ich budete potrebo-
vať. V  menších kabelkách noste miniba-
lenia vo vonkajších vreckách, aby ste ich 
v prípade urýchlenej potreby hneď našli.

Slnečné a dioptrické okuliare
Nezabúdajte na  obal na  okuliare, aby sa 
zbytočne nepoškodili. Môžete v ňom nosiť 
aj špeciálnu látku na ich utieranie a čistenie.

Nezabudnite ani na:
• hygienické vreckovky a  mokré utier-

ky – oceníte ich nielen počas cestova-
nia, ale aj pri jedle, na núdzové utretie 
topánok či prebytočného mejkapu

• dámske vložky a tampóny – keď ich ne-
budete potrebovať vy, tak vaša priateľka

• náplasti – nielen na nohy, ale aj v prí-
pade drobných uškrabnutí

• parfum  –  využívajte miniverzie alebo 
testery

• knižka  –  oceníte najmä pri dlhom ča-
kaní a cestovaní v autobuse či vlaku

Tip:  
Majte v ňom vždy zopár 
kúskov čistého papiera 
a malé pero, ak by ste 
potrebovali niekomu 

narýchlo niečo napísať.

Tip:  
Zabudnite na nudné 

kožené obaly na mobily. 
Hodvábne, pletené, 

so zvieratkami alebo 
bez – taštičiek je na trhu 

veľa.
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Sviežosť jari sa pomaly, ale isto vpíja úplne všade. Postupne 
zhadzujeme vrstvy a meníme tmavé zemité farby, ktoré patria 
k ťažkopádnej zime, za ľahšie a veselšie.  
Čižmám a vysokým kožušinovým topánkam odzvonilo a na rad sa 
konečne dostávajú nízke, vzdušné poltopánky, lodičky a pohodlné 
mules, ktoré túto sezónu nesmú chýbať žiadnej dáme.

do jarných mesiacov
Hravo a farebne 
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Hravosť sme tentokrát  
našli vo vzoroch 
Základom je biela a čierna, ktoré tvoria ten najlepší kontrast 
pri akomkoľvek vzore. Káro, cik-cak, pásiky či bodky 
dopĺňame stuhami a perlami na dosiahnutie elegantného 
vzhľadu na každú príležitosť.

S tou sviežosťou to myslíme 
skutočne vážne
Inšpiráciou pre jeden z našich hlavných trendov 
sezóny je divoká džungľa a tu sa farbám rozhodne 
nevyhneme. Kvetiny, listy či zvieracie vzory 
prebudia k životu aj ten najstrohejší outfit. Počas 
celej sezóny sme vsadili aj na moderné strihy 
topánok – pohodlný sling-back pri lodičkách 
a našuchovacie mules, ktoré sú synonymom tých 
najpohodlnejších topánok.

Nová sezóna sa u nás iba rozbieha, 
informácie o aktuálnych trendoch a cenách 
topánok nájdete v predajni HUMANIC  
v Galérii MLYNY na prízemí alebo  
na www.humanic.net
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           Prvý model 
   som si šila 
na narodeniny

                artina
Grešová:M

Rozhovor

Najprv okúsila prácu v  modelingu, no neskôr si 
táto kráska zamilovala dizajn. Jej modely obdivuje 
už mnoho žien na  Slovensku, ale aj v  Česku. Keď 
sa pozriem na jej krásnu prácu, nebojím sa tvrdiť, 
že správy o  modeloch Martiny Grešovej budeme 
počuť aj zo zahraničia.

Pred pár rokmi ste sa zúčastnili jednej 
zo súťaží krásy. Bol to moment, keď ste si 
zamilovali módu?
Módu som milovala odjakživa, teda pres-
nejšie tak po 18. roku života. Dovtedy som 
bola skôr chlapčenský typ. Myslím si, že 
moja chlapčenská povaha ma ovplyvňuje 
aj teraz, keď sa pozriete na  moje modely, 
vidíte v  nich jednoduchosť, ktorej sa sna-
žím držať. Je pravdou, že súťaže krásy tomu 
dodali tú čerešničku na torte – obklopujete 
sa krásnymi ženami v  krásnych šatách či 
róbach, prichádzate do  kontaktu so sveto-
vými dizajnérmi. Áno, to malo takisto vplyv 
na moju aktuálnu kariéru návrhárky.

Momentálne sa však venujete 
návrhárstvu. Spomínate si na prvý 
podnet, ktorý vás k tejto práci priviedol?
Veľmi zreteľne si na to pamätám. Pôvodne 
som túžila robiť pánsku módu. Videli ste 
film The Great Gatsby? Tak asi to bol ten mo-
ment! :) Niekomu sa to môže zdať naivné, že 

vás inšpiruje film, prispelo k  tomu viacero 
faktorov, aj iných, samozrejme, tento film 
bol jedným z nich. Pánska móda je pre mňa 
skutočne veľmi komplikovaná. Ušiť kvalitný 
oblek na  mieru musí byť veľmi náročné, 
a  keďže ja som odevnú školu neštudovala, 
začala som tým „jednoduchším”, a  to je 
dámska móda.

Vaše modely veľakrát hýria farbami, 
môžeme to považovať za charakteristickú 
črtu vašej tvorby?
Popravde, ja vôbec nie som na farby. :) Ja sa 
obliekam do čiernej, bielej, sivej, hnedej…, 
vôbec neinklinujem k  farebnosti. Ide skôr 
o  to, čo vidím, že vyžadujú moje klientky. 
Pokiaľ vidím, že slovenské či české ženy 
majú rady farebnosť, prečo im nedať to, čo 
chcú? V lete je vhodnejšia farebnosť, v zime 
zasa tmavšie farby. Ja milujem jednofarebné 
veci. Veľa šiat mám v jednom tóne či farbe. 
Nerada kombinujem množstvo farieb alebo 
nemám rada divoko kvetované alebo vzoro-
vané látky. Veď sa takisto hovorí, že človek 
nemá mať na sebe zladené viac ako tri farby, 
také je pravidlo.

Ako prebieha proces vytvárania 
jednotlivých modelov? Šaty si šijete sama?
Všetko záleží od  látky, aká sa mi dostane 

do rúk. Hneď ako uvidím látku, prebleskne 
mi hlavou, čo by sa z nej dalo ušiť, presnej-
šie, čo vhodné by sa z nej dalo ušiť. Ak sa 
pýtate na čas, od nápadu po reálny výsledok 
zhotovenia šiat, tak sú to cca dva mesiace 
na jeden model. Nehovorím o šití na mieru 
pre konkrétnu klientku, tam je proces dlhší 
pre zadelenie časov a vyťaženosť, prácu atď. 
Výber látky, zhotovenie prvotného strihu, 
prvotné a  následné skúšky, či všetko sedí, 
ako má a podľa mojich predstáv, až po reál-
ne a finálne dokončovanie modelu, to trvá 
približne tie dva mesiace. Ono sa to ne-
zdá, ale je to zdĺhavý proces. Samozrejme, 
nechcete ostať len pri jedných šatách za tie 
2 mesiace, takže pracujete na  viacerých 
súčasne. Je to jednoducho neustály proces 
výberu látok, dolaďovania strihov, skúšok 
modelov až po  finálnu fázu, keď model 
musíte nafotiť profesionálnym fotografom 
a uverejniť ho na eshope.

Odkiaľ čerpáte inšpiráciu?
V  dnešnej dobe, si nájsť inšpiráciu je 
asi ta najjednoduchšia vec. Začnime len 
Hollywoodom, všetky hviezdy a  ich róby 
na  červených kobercoch. Divadlá, múzeá, 
fashion weeky, svetoví dizajnéri, príroda, 
filmy, staré knihy o  móde, čokoľvek môže 
byť inšpiráciou.
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Spomínate si ešte na váš prvý návrh? Aký 
presne bol?
Ó, áno! :) Môj prvý model som si šila 
na  moje narodeniny. Keďže som na  moje 
narodeniny letela do Paríža a mala som na-
plánovanú večeru v skutočne luxusnej mi-
chelinskej reštaurácii, povedala som si, že to 
je viac ako vhodná príležitosť odprezentovať 
tam niečo, čo si človek sám ušil. Ušila som 
si skladanú sukňu, asi najvhodnejšia vec 
na  šitie pre začiatočníčku. Bola som taká 
šťastná, keď mi tú sukňu chválili ženy, ktoré 
si môžu dovoliť kúpiť asi čokoľvek na svete. 
Bola to krémová sukňa s modrými vzormi, 
vyzerajúcimi ľudovo. Bolo to fakt úžasné. 

Aký príbeh sa skrýva za vaším 
najobľúbenejším modelom?
Priznám sa, že nemám najobľúbenejší mo-
del. Je ťažké pýtať sa návrhára túto otázku, 
lebo do  každého modelu dal kúsok seba 
a svojho času. Alebo vám odpoviem tak, že 
môj najobľúbenejší model je každý ďalší.

Často cestujete po svete. Ktorá krajina je 
podľa vášho názoru krajinou módy a čo 
máte na tej móde najradšej?
Čo sa týka street style módy, resp. módy 
z ulíc, tak milujem Paríž a Parížanky. Ich 
jednoduchosť a  pritom dokonalosť. Podľa 
mňa ony doslova vystihujú slovo chic. Ak 
sa bavíme o dizajnéroch, mám veľmi rada 
ruských návrhárov. Možno tým, že majú 
vo svojich modeloch zakomponované nie-
čo starodávne a nové zároveň, lebo ja mi-
lujem módu dávnej doby, začiatky Diora, 
štýl Audrey Hepburnovej. Poslednou 
dobou si čím ďalej, tým viac začínam 
všímať libanonských dizajnérov, ktorých 
modely sú neuveriteľne prepracované 

a zaujímavé, pracujú s neuveriteľnými lát-
kami a čipkami.

Každá žena ma svoju vášeň. Jedna miluje 
topánky, druhá kabelky či šperky. Aká je 
však tá vaša a prečo?
Ja milujem biele košele, mám doma aspoň 
dvadsať. Normálne, obyčajné, avšak dobré 
padnúce biele košele sú moja úchylka. 
Ja nechápem prečo. Myslím si, že bielou 
košeľou nič nepokazíte a viete si ju obliecť 
na každú príležitosť a skombinovať so všet-
kým, čo máte v skrini.

A čo hovoríte na slovenskú módu? Vedia 
sa naše ženy obliekať?
Obdivujem slovenských dizajnérov.
Dokážu pre taký malý trh tvoriť úžasné 
modely. Podľa môjho skromného názoru 
sú Slovenky, respektíve Slovanky, najlepšie 
obliekajúce sa ženy, my v tomto máme akýsi 
dar od Boha, myslím si.

Každej žene svedčí určite niečo iné. Čo by 
však podľa vás nemalo chýbať v šatníku 
každej z nás a v čom by sme sa, naopak, 
mohli trošičku odviazať.
Ako som už spomínala, biela košeľa je 
v mojom šatníku MUST. Takisto ako dobre 
padnúce rifle alebo čierne nohavice. Čo 
sa týka úletov, tie mám veľmi rada. Úlety 
v  šatníku však radím kombinovať s menej 
nápadnými vecami. Dva a viac úletov naraz 
by u  mňa neprešlo, napríklad jednoduché 
šaty s  extravagantnými topánkami. Alebo 
si k  jednoduchému, ale šmrncovnému 
outfitu dolaďte výraznú kabelku. Ako pove-
dala Coco Chanel: „Vždy, keď odchádzate 
z domu, zložte si jeden doplnok, ktorý máte 
na sebe.” Nič netreba preháňať, to je aj moje 
pravidlo.

Aké sú vaše plány do budúcnosti, kam by 
ste vašu prácu chceli posunúť?
Plánov v  hlave mám veľa, ale skutočne 
veľmi veľa, ako by moja značka vedela rásť 
a rozširovať sa. Určite bude potrebné moju 
značku rozšíriť o  pár šikovných rúk, lebo 
sama to nemôžem v budúcnosti zvládnuť. 
Takisto si plánujem zariadiť ateliér, kde 
by som vedela a  mohla tvoriť. O  dva 
mesiace ma čaká prehliadka v kaštieli 
neďaleko Bratislavy, potom niekedy 
na jar alebo v lete som dostala ponu-
ku predvádzať v Prahe. Veľmi sa te-
ším záujmu o mňa, ktorý je skutočne 
spontánny a nijak nevynucovaný. To 
mi dáva odvahu a silu ísť ďalej a veriť, 
že to, čo robím, sa páči.

Rozhovor pripravila 
Barbora Bodáková
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Nitra se v marci stane zatiaľ len štvrtým slovenským mestom, kde otvorí svoj obchod 
značka Profimed, unikátny koncept predajní profesionálnej starostlivosti o zuby. 
Kdekoľvek sa za posledných dvadsať rokov ružový obchod Profimed otvoril, vyvolal 
údiv a tiež otázky „načo to je, keď sú zubných pást a kefiek plné drogérie?“. 

Odpoveď na otázku „načo?“ je však 
ľahká. Tak ako v drogériách nenájdete 
profesionálne produkty na vlasy alebo pre 
pleť a vydávate se za nimi do salónu, lekární 
a špecializovaných butikov, nenájdete tam 
väčšinou ani profesionálnu starostlivosť 
o zuby. A profesionálne rady už vôbec nie. 
Pritom zlá starostlivosť o zuby má v porovnaní 
s vlasmi alebo pleťou neporovnateľne horšie, 
často nevratné následky a môže ovplyvniť 
celkové zdravie. Naviac, každý radšej posedí 
na úprave vlasov v kresle u kaderníka, než 
by sa vrhal posedieť si u zubára. Čo teda 
od Profimedu môžete čakať? Široký výber 
najnovších technológií v zubných pastách. 
Kvalitné klasické zubné kefky, ktoré až tak 
veľký vývoj nemajú, ale zase vám tu poradia, 
ako ich zvládnuť. Ani s najlepšou kefkou 
na svete nebudete dobrí, pri zlej technike 
čistenia. K tomu mnoho ďalších pomôcok 
(nie, nie sú zbytočné) elektrické sonické kefky, 
ktoré vyzerajú, akoby vypadli zo sci-fi filmu, 
starostlivosť o zubné strojčeky i špeciality pre 
detských zákazníkov. A ako bonus pre tých 
starostlivých (namiesto obrázku v ordinácii) 
je sortiment Profimedu doplnený o atraktívne 
kozmetické značky, ako sú Lee Stafford, 
Tweezerman alebo KORRES.  
Tešte sa, bude to KRÁSA! 

Viac na www.profimed.eu

Predajňu PROFIMED  
nájdete v Galérii MLYNY 

na prízemí.

    ubná 
     prvá liga 
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M
Keď J. K. Rowlingovú 
pozvali, aby predniesla prejav 
absolventom na promócii 
na Harvardovej univerzite, 
rozhodla sa porozprávať im 
o dvoch témach, ktoré sú 
blízke jej srdcu: o výhodách 
neúspechu a dôležitosti 
fantázie. Mať odvahu zlyhať, 
ako povedala, je pre skvelý 
život rovnako veľmi dôležité 
ako akékoľvek iné meradlo 
úspechu; predstaviť si sám 
seba na mieste niekoho 
iného – najmä niekoho menej 
šťastného, ako sme my – je 
jedinečná ľudská vlastnosť, 
ktorú treba za každú cenu 
podporovať. 

Príbehy, ktoré Rowlingová 
mladým absolventom 
rozprávala, a provokatívne 
otázky, ktoré im položila, 
odvtedy inšpirovali mnohých 
iných, aby pouvažovali o tom, 
čo znamená žiť „skvelý život“. 
Svojimi témami neúspechu, 
ťažkostí, predstavivosti 
a inšpirácie táto kniha zostáva 
rovnako závažná ako pred 
deviatimi rokmi, keď tie slová 
boli vyslovené prvý raz. Keď sa 
odvážime riskovať a možno sa 
stretnúť s neúspechom, a keď 
ovládneme silu svojej fantázie, 
môžeme začať žiť menej 
opatrne a stať sa otvorenejšími 
príležitostiam, ktoré nám život 
môže ponúknuť. 

Trainspotting, spôsob zabíjania 
času britskej mládeže, 
spočíva v zaznamenávaní 
príchodov a odchodov vlakov 
a v porovnávaní týchto časov 
s oficiálnym cestovným 
poriadkom. Welshov 
Trainspotting zaznamenáva 
turbulentné životné obdobie 
a s ním spojené skúsenosti 
partie priateľov, ktorí sú 
napriek mladému veku 
deprimovaní životom a  
„správnymi” voľbami. Príbeh 
je tvorený poviedkami, 
v ktorých vďaka autorovej 
vynaliezavosti, nadhľadu, 
no najmä empatii sledujeme 
cesty partie drogovo závislých 
priateľov Rentona, Scípáka, 
Spuda, Franca a Druhej Ceny. 
Škótsky dialekt, čierny humor, 
drsný slovník, ihly a striekačky, 
HIV, smrť aj život. To všetko 
Welsh spracoval do teraz už 
kultového diela, ktoré sa stalo 
súčasťou britského a škótskeho 
literárneho folklóru. 

Už tri roky po publikovaní 
knihy sa v kinách objavilo jej 
filmové spracovanie, ktorého 
sa zhostil režisér Danny Boyle 
(Milionár z chatrče, 127 
hodín), v úlohe Rentona sa 
predstavil škótsky herec Ewan 
McGregor.

Lev Demidov je dôstojník 
Ministerstva štátnej 
bezpečnosti, predchodcu 
neslávne známej tajnej 
polície KGB. Je síce 
charakterný a poctivý, no 
Stalinove politické praktiky 
z neho urobili chladného 
vykonávateľa rozkazov 
svojich nadriadených. Tí mu 
pripomínajú, že v Sovietskom 
zväze bola odstránená každá 
forma vykorisťovania, preto 
v spoločnosti neexistuje 
zločin. Lev je ochotný uveriť 
tejto ilúzii aj napriek tomu, že 
prenasleduje a trestá zradcov 
mladého štátu. 

Keď sa na železničnej 
trati v Moskve objaví telo 
mŕtveho chlapca, Demidova 
okamžite informujú, že 
išlo o nehodu, nie o zločin. 
V tomto duchu a z pozície 
svojej moci presvedčí 
chlapcovu rodinu aj očitých 
svedkov, že sa zločin nestal. 
Postupne si však uvedomí, 
že v „dokonalom” Rusku 
50-tych rokov vyčíňa masový 
vrah, a tak neposlúchne 
rozkaz a pokračuje v pátraní 
na vlastnú päsť. Prípad 
nadobúda čoraz jasnejšie 
kontúry a Demidov upadá 
do nemilosti. Jeho žene Raise 
hrozí nebezpečenstvo a situáciu 
komplikuje nález ďalšieho 
brutálne zavraždeného dieťaťa.
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Sedemnásťročná Carrie je 
outsiderka v škole i v živote. 
Odmalička robí všetko 
pre to, aby sa vyrovnala 
ostatným, ale nedarí sa 
jej. Nepeknú, neobľúbenú, 
zakríknutú stredoškoláčku 
ešte aj doma doslova terorizuje 
fanaticky nábožná matka. 
Carrie si však jedného dňa 
uvedomí svoje mimoriadne 
vrodené schopnosti, ktorých 
rozsah sama sotva tuší. Je 
telekinetička – silou vôle 
pohybuje predmetmi. A keď 
ju na školskom majálese opäť 
surovo ponížia, jej pomste nič 
nestojí v ceste.

Každý z nás tvorí pred svojím 
okolím vlastný obraz o svojom 
živote, každý sa prezentuje 
tak, ako chce byť vnímaný. 
Pred svetom, pred najbližšou 
rodinou a často aj pred samým 
sebou. Všetci máme svoje 
tajomstvá. 

Tie, ktoré nás robia slabšími, 
zraniteľnejšími, nedokonalými. 
Tri manželské páry, jedna 
právnička, spojení spoločnou 
minulosťou. Stačí polrok  
a v ich životoch sa všetko 
zmení. Lebo tajomstvá 
prekračujú prahy ich domovov.

„Vynikajúce... chladne 
znepokojujúce dielo.“ – NY 
Times Book Review

Rozprávačka príbehu sa 
nedávno rozišla so svojím 
neverným manželom. Požiadal 
ju, aby o rozchode nikomu 
nehovorila. Keď však začína 
nový život osamote, dozvie 
sa, že jej bývalý manžel sa 
stratil v odľahlom regióne 
pevninského Grécka. 
Neochotne súhlasí s tým, že ho 
pohľadá, ale nevie, či ho vôbec 
chce nájsť. Uprostred divokej 
a vyprahnutej krajiny skúma 
ich vzťah a zisťuje, že mužovi, 
ktorého kedysi milovala, vôbec 
nerozumie.

Príbeh o blízkosti, nevere 
a súcite. Román Rozchod 
je o priepasti, ktorá nás delí 
od iných ľudí, a o príbehoch, 
ktoré si vymýšľame, aby 
sme zakryli svoje skutočné 
city. Keď Rachel premýšľa 
o láske k mužovi, ktorý 
pravdepodobne nikdy nebol 
tým, kým sa zdal, približuje 
nám situáciu, v ktorej sa ocitá 
žena na okraji katastrofy.

„V tejto próze sa spája spletitosť 
štýlu Eleny Ferrante s napätím 
detektívky.“ – Elle

Policajný vyšetrovateľ Fredrik 
Beier sa pomaly prebúdza 
z bezvedomia. Ošetrujúca 
lekárka mu hovorí o smrtiacej 
kombinácii tabletiek 
a alkoholu, on si však na nič 
nespomína. 

V dome nezvestnej vdovy 
polícia nachádza mŕtvolu 
nedávno zosnulého muža, 
ktorý však mal podľa 
záznamov zomrieť už pred 
dvomi desaťročiami. A v kanáli 
vo východnom Osle potkany 
medzitým ohlodávajú 
ďalšie mŕtve telo. Obe obete 
spája spoločná minulosť, 
účasť na tajnej akcii krátko 
po rozpade Sovietskeho zväzu, 
ktorá skončila katastrofou. 
Zabudnutá zbraň sa dostáva 
do rúk pomstiteľa, ktorý už 
nemá čo stratiť.

Vo svojom druhom románe 
Ingar Johnsrud vyvrátil aj 
posledné pochybnosti, s kým 
máme do činenia – je tu autor 
s mimoriadnym talentom 
a citom pre detail, ale aj pre 
akciu a dramatické napätie. 
Jeho prvý román Viedenské 
bratstvo sa okamžite po vydaní 
zaradil medzi najpredávanejšie 
v Nórsku aj vo Švédsku, 
rovnaký osud malo aj jeho 
pokračovanie.
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Predajňu PANTA RHEI  
nájdete v Galérii MLYNY 

na 1. poschodí.
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DÓRA FASHION je poprednou slovenskou 
módnou značkou v predaji luxusnej 
bižutérie a vlasových doplnkov. 

Spoločnosť, založená v  roku 1993, sa zameriava 
na  predaj vlastnej kolekcie módnych doplnkov. 
Pod menom DÓRA prevádzkuje maloobchodnú 
sieť a  nedávno spustila aj dlhoočakávaný e-shop 
dorafashion.sk.

Jej majiteľka a dizajnérka pravidelne navšte-
vuje svetové módne výstavy a v spolupráci 
s najlepšími výrobcami vytvára aktuálne ko-
lekcie podľa najnovších trendov. Základom 
ich úspechu je vysoká kvalita a jedinečnosť 
každého produktu, vkusne zladené kolekcie 

a  dostupné ceny. S  milou obsluhou, ktorá 
vám rada pomôže a  poradí, sa stretnete 
v  každej predajni. Príchodom jari a  s  po-
stupne pribúdajúcimi slnečnými lúčmi je 
tu obdobie, keď si môžeme nasadiť bláznivé 
a  farebné kúsky šperkov. Buďte odvážna 
a  otvorená novým trendom a  nechajte sa 
uniesť ich čarom. Vyberte si kúsok, ktorý 
najlepšie odzrkadľuje vašu osobnosť a  ná-
ladu. Zaobstarajte si tie najväčšie náušnice, 
o  ktorých ste doteraz len snívali. Pravidlo 
,,menej je niekedy viac“ tento rok neplatí.

Dóra Fashion
Čo nájdete 
v predajniach DÓRA?
• jedinečnú bižutériu na každodenné 
nosenie, ale aj na slávnostné príležitosti,

• kvalitné šperkové produkty, ktoré sú 
bez alergénnych kovov, ako nikel, olovo 
alebo kadmium,

• vsadený zirkón, swarovski krištáľ, 
perly, smalt aj ručne vyrábané produkty 
z prírodných materiálov,

• kvalitné gumičky do vlasov, módne 
čelenky a štipce od popredných 
svetových výrobcov.

Náušnice Flower  
Mix-Pink Stripe

30,00 €

Náušnice Scarlet Blue 
Silver Stripe
30,00 €

Náušnice Flower Stripe 
Cream Yellow
30,00 €

Náušnice Zik-Zak 
Green wood Statement

12,00 €

Náušnice Orange Wood 
Leather Oval Statement   

12,00 €

Náušnice Pink  
Statement Circle Wood 

8,00 €

Náušnice Blue Leather 
Kamagong Wood 
Square Statement  

12,00 €

Náušnice Mary  
Smookey Sand

32,00 €

Náušnice Statement 
Oval Ocher Wood

12,00 €

Náušnice Circle Great 
Luxury Grey 
32,00 €

Náušnice Green Wood 
Leather Oval Statement   

12,00 €

Náušnice Statement 
Ocher Wood Leather 

12,00 €

Náušnice Orange 
Flower Garden   

22,00 €

Náušnice Rosegarden Exlusive 
Gold Pink Swarovski Crystal 

37,00 €

Náušnice Havana 
Smaragd Stripe

33,00 €



Predajňu DÓRA nájdete 
v Galérii MLYNY 

na 1. poschodí.
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            a ľudovú nôtu
Symboly a tradície Veľkej noci

Symboly Veľkej noci
Baranček, bahniatka, kraslice, zajačik 
a kríž. Základné znaky Veľkej noci sú istot-
ne i vám dobre známe. No ovládate rovna-
ko aj dôvody, prečo boli pasované do tejto 
roly? Ak nie, práve vám ich rýchlo vysvet-
líme. Začnime kraslicami, ktoré poznajú 
všade vo svete. Sú najstarším symbolom 
a v podstate ide o pohanský znak, prostred-
níctvom ktorého sa vítala jar počas rôznych 
rituálnych obradov.

Veľkonočné priania plné 
humoru: Potešte priateľov 
i rodinu
Isté obdoby kraslíc sa našli aj v  dejinách 
Číňanov a Egypťanov. No farbenie vajíčok 
je najviac späté so slovanskými krajina-
mi. V  náboženskom zmysle symbolizuje 
znovuzrodenie, ale aj prepojenie Starého 
a  Nového zákona. Kedysi sa kraslice far-
bili väčšinou na  červeno, aby tak pripo-
mínali Ježišovu krv, a nikdy sa nemaľovali 
na  modro, pretože to charakterizovalo 

smútok. Bahniatka sú späté iba s  okoli-
tými krajinami. Pôvodným symbolom je 
totiž palmová ratolesť, ktorou vítali Ježiša 
po  zmŕtvychvstaní, no keďže u  nás tento 
strom nerastie, naším symbolom sa stali 
práve bahniatka. Zvolili sa kvôli aktuál-
nemu obdobiu, keď začínajú rásť, po  ich 
posvätení majú pre rodinu ochranný 
charakter. Kríž sa stal symbolom z pocho-
piteľných dôvodov  –  kvôli ukrižovaniu 
Krista, používa sa iba v  kresťanských ro-
dinách. Baranček je symbolom Ježiša, tak-
tiež upomienkou na  jeho obetu. Zajačiky 
a iné mláďatká odkazujú na prichádzajúcu 
jar. V Biblii symbolizuje tiež chudobných 
a pokorných ľudí, a preto sa zaradil i me-
dzi znaky Veľkej noci.

Tradičné pochúťky
Od symbolov prejdime pozvoľna k jedlám, 
ktoré sa odlišujú v  závislosti od  jednotli-
vých krajov. To spoločné, čo máme všade 
na  Slovensku, sú, samozrejme, vajíčka, 
ktoré sa varia natvrdo, zemiakový šalát, 

Od Zeleného štvrtku až po Veľkonočný 
pondelok. Slovenské zvyklosti a tra-
dície stojí za to nielen poznať, ale je 

naozaj krásne, ak nimi sebe, aj našim 
deťom spestríme sviatky jari.

Veľká noc patrí spolu 
s Vianocami nepochybne medzi 

dva najkrajšie sviatky v roku. 
Rodina opäť získava príležitosť 

zísť sa spolu a práve v tieto 
dni si uctievame tradície viac 

ako po iné menšie sviatky.
Obklopujeme sa typickými sym-

bolmi, opakujeme kroky nau-
čené ešte od našich prarodičov 

a pochutnávame si na dobrotách, 
ktoré sú charakteristické pre náš 

kraj. Ich malé zhrnutie osvieži 
i vaše spomienky a možno sa 

takto opäť vrátite aj k zvyklos-
tiam, na ktoré ste medzičasom 

zabudli.
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údené mäso a  iné údeniny. 
V  mnohých rodinách je to 
aj vianočka, na  východe sa 
robieva hrudka, známy je aj 
koláč pascha. Nechýbajú rôzne 
syrové pochúťky, vyrábajú sa 
aj domáce slané rolády.V  nie-
ktorých kútoch našej krajiny sa 
pripravuje aj studená polievka 
z  kyslého mlieka a  chrenu. 
Na obed sa zvykne pripravovať 
mäso z mladých zvierat, naprí-
klad jahňa alebo zajac.

Častým pohostením sú oblože-
né misy. Chýbať by nemal ani 
sladký baranček a  väčší výber 
koláčov. Pôstne obdobie sa ešte 
pred týmto hodovaním ukon-
čuje Zeleným štvrtkom, počas 
ktorého by ste mali skonzumo-
vať nejakú zelenú zeleninu ale-
bo ovocie, a  Veľkým piatkom, 
keď by ste mali jesť iba striedmo 
a bezmäsité jedlá.

Zvyklosti, bez ktorých 
to nejde
Dni veľkonočných sviatkov sú 
úzko späté s náboženskými tra-
díciami. Veriaci trávia mnoho 
času v  modlitbách, aby sa tak 
poďakovali svojmu Spasiteľovi. 
Vo Veľký piatok sa udržiava 
komorná atmosféra, nepočúva 
sa hudba a počas dňa by sa malo 
oddychovať a  venovať duchov-
nému rozvoju. Na  Veľkonočnú 
nedeľu sa do  košíka vezme 
kúsok z každého pokrmu a to sa 
dá potom posvätiť.

To isté sa spraví aj s  vetvič-
kou bahniatok, ktoré by sme 
mali počas roka použiť v  čase 

Predovšetkým 
by nemali chýbať

kraslice. Vráťte sa späť 
k tradíciám a urobte si 

pekné ikebany či ozdoby 
váz, v ktorých na vetvičky 

bahniatok zavesíte 
maľované vajíčka. 

choroby niektorého z  členov rodiny. V  niektorých rodi-
nách sa nedeľný obed začína medovým krížikom, ako je 
tomu aj na Vianoce. Pondelok je sviatok všetkých mužov, 
ktorí musia vyšibať a obliať svoje ženy. Je to symbol pri-
chádzajúcej jari a  zdravia, ktoré im má potom vydržať 
počas celého roka. V  moderných dejinách sa pridalo aj 
používanie voňavky. 

Ako odmena sa dávajú najčastejšie sladké dobroty, na de-
dinách ešte stále dievčatá vyrábajú aj vlastné kraslice, ktoré 
potom rozdávajú šibačom. Večer sa zvyknú všetci stretnúť 
na veľkej veselici, ktorá oficiálne ukončí pôstne obdobie.

Vyzdobte si vaše príbytky
Predovšetkým by nemali chýbať kraslice. Vráťte sa späť 
k tradíciám a urobte si pekné ikebany či ozdoby váz, v kto-
rých na vetvičky bahniatok zavesíte maľované vajíčka. 
Chýbať by nemali ani kvety, ktoré symbolizujú prí-
chod jari. Do mištičky si môžete nasadiť žeru-
chu, pomedzi ktorú potom vložíte iné drobné 
ozdoby. Úplne postačí, ak ju štyri dni vo-
pred vysypete do nádoby vystlanej vatou, 
budete ju pravidelne zalievať a položíte 
ju na  teplé miesto. Nezabúdajte ani 
na štýlové prestieranie počas jednot-
livých jedál. Spoliehajte sa najmä 
na pestrosť, ktorá nám opäť pripo-
menie jar.

Vyrobte si menu lístok v  tvare 
vajíčka, menovky, ktoré budú 
vytlačené z malých zajačikov.
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Spoločnosť DENIM Retail s.r.o. sa vďaka svojej práci a filozofii 
radí medzi najprestížnejšie firmy v rámci obchodu s módou. 
Portfólio značiek, ktorým DENIM disponuje, sa neustále 
rozrastá. Aktuálne svojim zákazníkom prináša módne 
kolekcie značiek Tommy Hilfiger, Tommy Jeans, G-Star RAW 
a Diesel. Predaj značiek sa sústredí na slovenský  
a český trh, kde aktuálne DENIM disponuje 12-timi 
predajňami, z toho piatimi multibrandovými, šiestimi 
monobrandovými a jednou outletovou predajňou.

G-Star RAW
Spoločnosť DENIM Retail s.r.o. 
sa vďaka svojej práci a filozofii 

radí medzi najprestížnejšie 
firmy v rámci obchodu s mó-

dou. Portfólio značiek, ktorým 
DENIM disponuje, sa neustále 

rozrastá. Aktuálne svojim 
zákazníkom prináša módne 

kolekcie značiek Tommy 
Hilfiger, Tommy Jeans, G-Star 
RAW a Diesel. Predaj značiek 
sa sústredí na slovenský a čes-

ký trh, kde aktuálne DENIM 
disponuje 12-timi predajňami, 
z toho piatimi multibrandový-
mi, šiestimi monobrandovými 

a jednou outletovou predajňou.

V roku 2016 vstúpil DENIM aj na online trh. Internetový obchod 
www.denim.sk ponúka zákazníkom najširší výber tovaru uvedených 
značiek. Významnou pridanou hodnotou pre e-shopových zákazníkov 
je dostupnosť celkového množstva produktov na jednom mieste či zľavy 
a benefity v rámci sezónnych online kampaní. 

Širokú ponuku  
týchto značiek, ako aj  

sezónne zľavy či výpredaje, 
nájdete v predajni v OC 

MLYNY a v jednotlivých 
sekciách e-shopu na  

www.denim.sk.  
V prípade otázok sa na nás 

neváhajte obrátiť:  
info@denim.sk
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Značka Diesel sa podpísala 
pod ikonické kúsky najvyššej 
kvality, ktorých dizajn si 
navrhuje sama. Je jednou 
z najžiadanejších európskych 
výrobcov džínsovej módy, 
ktorá neustále rozširuje svoj 
sortiment zaujímavý pre 
mladých a nezávislých ľudí. 
DIESEL neváhal rozšíriť 
svoju pôsobnosť aj v rámci 
charitatívnych aktivít. 
Za posledné roky podporil 
nejeden umelecký projekt 
a nezištne podporuje mladé 
talenty v tých najrôznejších 
formách.

Produkty značky Tommy Hilfiger patria roky medzi najvyhľadávanejší fashion  
sortiment na svete. Ide o jednoduchý a elegantný americký štýl vhodný pre formálne 
aj ležérne využitie. Milovníci tejto značky majú k dispozícii okrem oblečenia aj  
hodinky, kabelky, topánky, opasky, peňaženky či dokonca parfumy. 

Hilfiger Denim sa  
zmenil na Tommy Jeans
Hilfiger Denim predstavuje 
svetoznámu americkú kolekciu 
značky Tommy Hilfiger, 
ktorá je výstižným odrazom 
novodobých trendov. Značka 
ponúka špičkové modely 
oblečenia s prvkami americkej 
klasiky a kvapkou vintage. 
Aktuálne značka prechádza 
transformáciou – produkty 
Hilfiger Denim hľadajte odteraz 
pod názvom Tommy Jeans.

Predajňu HILFIGER DENIM • 
G-STAR RAW • DIESEL nájdete 

v Galérii MLYNY 
na prízemí.
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             nažím sa vytvoriť  
    vždy vlastnú cestu

Patrí medzi špičku slovenských dizajnérov. 
Jeho dizajn sa vyznačuje minimalizmom 
a čírou jednoduchosťou. Nevytvára dizajn 
len pre túto dobu, ale jeho výtvory sú 
nadčasové aj pre budúce generácie.

S
Rozhovor s Michalom Slovákom

Spoluzakladal jablkový cider Jablčnô, vytvoril logo 
napríklad pre známy slovenský festival Topfest, 
najznámejšiu slovenskú čokoládu Lyra či kávu 
Zlaté zrnko. Miluje steaky a ešte viac má rád svoju 
prácu grafického dizajnéra. S Michalom Slovákom 
sa rozprával Ľuboš Trubíni.

Ako to všetko začalo a prečo práve dizajn?
Pôvodne som sa chcel venovať najmä 
marketingu a  reklame, ktoré som aj štu-
doval na  vysokej škole. Po  veľmi krátkej 
dobe som však zistil, že ma to nenapĺňa, 
lebo veľa vecí, ktoré som tvoril, boli dňom 
skončenia kampane ako keby už staré. Mal 
som preto túžbu tvoriť niečo trvácnejšie, 
čo vytrvá, povedzme, aj roky. Priviedlo 
ma to preto popri práci postupne ku gra-
fickému dizajnu, tvorbe identít a neskôr aj 
k obalovému dizajnu.

Pracoval si okrem iného na kompletnej 
identite pre známu značku LYRA. Ako sa 
ti pracovalo na tejto značke? Kde si hľadal 
inšpiráciu?
Lyra je úplná srdcovka a po pár rokoch, čo 
spolupracujeme, sa už cítim ako jej súčasť. 
Ale myslím si, že to, čo sa nám darí robiť 

a ako spolupracujeme, je aj vo všeobecnos-
ti výnimočné. Dobrá práca je vždy výsled-
kom dvoch, dizajnéra a  aj klienta, ktorý 
vie usmerniť, ale zároveň si dá poradiť. 
A Karol Stýblo je v  tomto super. Dôležité 
je potom vedieť produkt vizuálne odlíšiť 
od  konkurencie, čiže aj inšpirácia pochá-
dzala odtiaľ. Snažili sme sa vytvoriť vlastnú 
cestu, čo si myslím, že sa aj podarilo.

Čo musí ovládať výborný dizajnér a aký 
máš názor na súčasný vývoj dizajnu 
k jednoduchosti?
Asi by som povedal, že by mal mať najmä 
vkus a prax. Veľa grafických prác môže byť 
veľmi pekných, ale v skutočnosti nemusia 
fungovať. A potom naopak, veľa dizajnérov 
má mnoho skúseností, ale chýba im mož-
no len trocha viac vkusu. Čiže čím viac 
skúseností a vycibrenejší vkus dizajnér má, 
tým lepšie.

K tomu si myslím, že jednoduchosť tu bola 
vždy, ale súčasný vývoj sa jej stále viac 
približuje, lebo sme obklopení zväčša di-
zajnmi či produktmi, na ktorých je milión 
informácií, sú prepchaté prvkami a snažia 

sa čo najviac kričať. Všimnúť si to môžete, 
keď idete popri regáloch. Napríklad najmä 
pri nápojoch, keď sú niektoré etikety vedľa 
seba, pôsobia skôr ako maskovanie pred 
zákazníkom a neviete ich medzi sebou ani 
rozoznať. Keď máte čistý dizajn, viete pro-
dukt aj značku jednoduchšie identifikovať. 
A  nie je to ani tak o  tom, či to je pekné, 
alebo nie, ale o tom, či to funguje a spĺňa 
svoj účel.

Na akej zákazke by si chcel pracovať 
v budúcnosti? Aká komodita ťa najviac 
láka?
Asi hľadám výzvy alebo veci, na  ktorých 
som ešte nepracoval a  pomohli by mi 
rozšíriť obzor. Bolo by to preto asi niečo 
z oblasti farmácie, obaly liekov a podobne. 
Je to pomerne náročná oblasť, striktne 
regulovaná, s  obmedzenými možnosťami 
vizuálne komunikovať, ale no o  to väčšia 
výzva pre mňa. A potom možno ešte neja-
kú výnimočnú alebo uletenú reštauráciu či 
podnik, kde by sa dalo naopak po grafickej 
stránke vyblázniť.
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Aké to je, ak náhodou príde tvorivá kríza. 
Čo vtedy robíš?
Popravde, už dlhšie som ju nezažil, ale zo 
skúsenosti nastala len vtedy, ak som nemal 
dosť informácií, dostatočne som nerozu-
mel zadaniu alebo klient úplne nevedel, 
čo chce. Snažím sa tomu teda predchádzať. 
Klientov si vyberám a zároveň práci pred-
chádza taktiež pomerne náročná príprava, 
testovanie produktov alebo exkurzia do fir-
my, kopec otázok a  podobne. Dôležité je 
však mať na projekty aj dostatok času.

Ako vyzerá bežný pracovný deň 
grafického dizajnéra?
Môj pracovný deň zväčša trvá okolo 
12  –  13 hodín. Ako prvé riešim emaily 
a telefonáty. Okolo obeda sa potom dostá-
vam aj ku tvorbe. Zvyknem naraz pracovať 
tak na  2  –  3 projektoch za  deň. To preto, 
že dlho pri jednom neobsedím, zároveň 

sa tak snažím vytvoriť si trocha odstup. 
Keď je človek dlho ponorený v  nejakom 
zadaní, môže potom veľa vecí aj prehliad-
nuť. Pracujem však dovtedy, kým nemám 
hotové úlohy na daný deň, čo sa stáva, že 
je aj do noci.

Ako dlho trvá vytvoriť dobré logo a čo to 
všetko obnáša?
Na  tvorbu loga sa snažím pozerať ako 
na  súčasť väčšieho celku, teda identity. 
Možno ste si niekedy všimli že na  mno-
hých materiáloch nie je logo ani umiest-
nené, tam môžu vystupovať ostatné prvky, 
ako vzory, písmo, farby a  podobne. Logo 
by som teda prirovnal k  takej čerešnič-
ke na  torte. A  kým sa vytvorí celá takáto 
identita, zvykne to trvať niekoľko týždňov. 
Zahŕňa to aj prieskum konkurencie, po-
dobných značiek a  testovanie na  rôznych 
aplikáciách, tam, kde sa identita bude 

používať. Potom nasleduje sito a  vidím, 
ktoré nápady a verzie fungujú a ktoré nie. 
Postupne sa tak dá dopracovať k najlepšie-
mu riešeniu.

Na čo sa môžeme tešiť, na aké nové logá či 
produkty z tvojej dielne?
Osobne sa teším na rozrobený redizajn pre 
značku KVETY.SK. Už pár mesiacov sa 
pripravuje všetko, a  to od  identity, e-sho-
pu, korporátnych materiálov až po zásiel-
kové boxy. Je to zabehnutá firma s takmer 
dvadsaťročnou tradíciou a o to náročnejšie 
to preto bolo. A  potom, samozrejme, aj 
v LYRA chocolate sa chystá mnoho novi-
niek. Jednou z nich je vytvoriť nové obaly 
pre úplne nový druh zdravej čokolády, 
klinicky testovanej, ktorá by mala byť aj 
na  svete unikátna. Prísť na  trh by mala 
tento rok. 

Michal Slovák
 je grafický dizajnér, ktorý sa venuje prevažne 

brandingu a obalovému dizajnu. Študoval 
na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave. Tvoril 

pre klientov od Hondurasu po Kaliforniu, 
od New Yorku po Prahu, od Bratislavy 

po Melbourne. Získal niekoľko prestížnych 
ocenení. Jeho obaly, ktoré vytvára pre Lyra 
chocolate, vyhrali československé ocenenie 

Obal roka 2017 v kategórii potraviny. 
Taktiež vyhral Svetovú súťaž WorldStar 

Packaging Award, ktorú udeľuje 
globálna organizácia WPO – World 

Packaging Organization. 

Slovenská ražná pálenka, 
ktorú vyrábajú chalani 
na Podpoľaní podľa 
receptúry ich starého otca. 
Dizajn a kompletnú identitu 
realizoval Michal Slovák.

Najznámejšiu čokoládu, ktorá 
pochádza z Nitry, poznajú aj 
za hranicami Slovenska. Obaly 
pre Lyru vytvára Michal.

Obal na oriešky a čokolády 
pre multikino MLYNY 
CINEMAS pochádzajú taktiež 
z dielne Michala Slováka.

Jablkový cider 
spoluzakladal s priateľmi 
Michal v roku 2013. Jeho 
dizajn a identitu vytvoril 

osobne Michal.

fotografie Nora a Jakub Čaprnkovci
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Backstage
2D, (Dolby Digital)

Mladí tanečníci zo skupiny West Coast 
Crew pochádzajúci z malého mesta Svit 
snívajú o tom, že sa jedného dňa stanú 

slávnymi a bohatými. Najviac húževnatý je 
tanečník Buddy, ktorý je pre výhru schopný 

obetovať takmer všetko. Pri tanečnom 
súboji si ich všimne uznávaný producent 

a pozve ich na kasting do tanečnej súťaže, 
ktorá by im otvorila dvere do sveta 

šoubiznisu. Aby si splnili svoj sen 
o úspechu a bohatstve, musia čeliť rôznym 

tvrdým prekážkam, kde sú ich vzájomné 
vzťahy a charaktery podrobené veľmi tvrdej 

skúške. Postupne sa stávajú miláčikom 
publika a producent pre väčšiu sledovanosť 

vyťahuje na verejnosť ich neľahké životné 
osudy a skutočnosti, ktoré môžu poriadne 

naštrbiť ich dlhoročné priateľstvo. 
V ohrození je aj vzťah Buddyho a Mary, 
ktorej sa začína protiviť Buddyho honba 

za slávou, kvôli čomu sa čoraz viac utieka 
k skromnému a nemému Hugovi, ktorý je 

do nej platonicky zaľúbený.

RÉŽIA: Andrea Sedláčková 
HRAJÚ: Natália Baloghová, Martina 

Piatková, tanečníci z The Pastels (Ondrej 
Antálek, Dano Antálek, Miroslav Balogh, 
Marek Homola, Marek Brimus, Ján Šutka

Premiéra: 15. 3. 2018

JJarné 
premiéry
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DEADPOOL 2
3D, 2D s titulkami (Dolby ATMOS)
Po úspechu prvého Deadpoola sa vracia Deadpool na strieborné 
plátna v ďalšej divokej jazde. K Deadpoolovi sa pridá časom cestujúcí 
superdrsný Cable, likvidátorka Domino a pár menej známych 
X-Menov. Hovorí sa, že nepotvrdený dej by mal hovoriť tom, čo 
sa stalo po prvom filme. Potom, čo prežil takmer smrtiaci útok 
hovädzieho, sa znetvorený šéfkuchár Wade Wilson snaží splniť 
svoj sen a stať sa najzvodnejším barmanom z Mayberry. Zároveň 
sa pokúša vyrovnať sa so stratou chuti. Pri hľadaní nového korenia 
života (a stroja času) sa musí pobiť s nindžom, jakuzou a tlupou 
agresívnych psov, zatiaľ čo cestuje okolo sveta, aby pochopil hodnotu 
rodiny, priateľstva a chuti. Prichádza hlad po dobrodružstve 
a medzičasom si vyslúži vytúžený hrnček na kávu s nápisom 
„Najlepší milovník sveta“. Synopsa (dej) rovnako bláznivá, plná vtipu 
a nadsádzky, ako aj samotný film. Koľko je na nej pravdy a koľko je 
na nej výmyslov sa, pravdepodobne, dozvieme až v prítmí kín.

RÉŽIA: David Leitch
HRAJÚ: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, T. J. Miller, 
Brianna Hildebrand, Stefan Kapacic, Leslie Uggama, Karan Soni, 
Zazie Beetz, Jack Kesy a Shioli Kutsuna

Premiéra: 17. 5. 2018

Ready PLAYER ONE: 
Hra začína

3D, 2D s titulkami (Dolby ATMOS)
Film Ready player one: Hra začína vychádza zo známej knihy 

od Ernesta Clinea. Príbeh z budúcnosti, v ktorej sa ľudia 
utiekajú do virtuálnej reality, ktorá vyzerá ako sen herného 

a filmového fanúšika so záľubou v popkultúre osemdesiatych 
rokov. Za kamerou je Steven Spielberg. Aj jeho filmy slúžili 

ako inšpirácie pro Clineov román. V roku 2045 je svet veľmi 
nehostinným miestom. Stredoškolák Wade Watts, tak ako 

väčšina ľudstva, uniká pred bezútešnou realitou do virtuálnej 
utópie zvanej OASIS, v ktorej môže byť každý, kým len chce. 

Existujú tu tisíce planét, na ktorých sa dá žiť, hrať, ale aj 
zamilovať sa. Tvorca OASIS-u James Halliday totiž zomrel bez 
potomkov a svoje rozprávkové bohatstvo spolu s OASIS-om sa 
rozhodol darovať človeku, ktorý rozlúšti hádanky a splní úlohy 

roztrúsené v jeho výtvore. Milióny ľudí sa celé roky márne 
pokúšajú rozpliesť hustú sieť odkazov na popkultúru z konca 

dvadsiateho storočia.

RÉŽIA: Steven Spielberg
HRAJÚ: Tye Sheridan, Simon Pegg, T. J. Miller, Ben 

Mendelsohn, Mark Rylance, Hannah John-Kamen

Premiéra: 29. 3. 2018

Avengers: Infinity War
3D, 2D s titulkami (3D Dolby Atmos)

Koncom apríla prichádza najväčšia filmová komiksová udalosť 
posledných rokov – Avengers: Infinity war (Avengers 3). Keďže 
v čase písania článku ešte nebol dostatok oficiálnych informácií 

k deju ani k názvu, v skratke len naznačíme, o čo v tomto 
neskutočne veľkom filme (podľa niektorých zdrojov sa uvádza, 

že v ňom bude účinkovať až 68 postáv) pôjde. Thanos príde 
na Zem so svojou armádou a generálmi, rozdupe to tu a bude 

sa snažiť získať všetky Kamene nekonečna (Infinity Stones), 
v čom sa mu budú Avengeri snažiť zabrániť. Vo filme sa stretnú 
všetci komiksoví hrdinovia zo sveta Marvel, ktorých osudy sme 

sledovali v 18-tich filmoch. Sily proti Thanosovi musia spojiť 
Avengeri, Strážcovia galaxie, ale aj sólisti typu Doctora Strangea, 

Spidermana alebo Blacka-Pantera. 

RÉŽIA: Anthony a Joe Russo
HRAJÚ: Josh Brolin, Chris Hemsworth, Sebastian Stan, Scarlett 

Johansson, Jeremy Renner, Chris Evans, Elisabeth Olsen

Premiéra: 26. 4. 2018

Králik Peter
2D so slovenským dabingom
Knižná predloha o Králikovi Petrovi od Beatrix Potterovej dostala 
nový, modernejší kabát. Hlavným hrdinom bude odvážny a rebelský 
králik Peter. Ten žije svoj veselý bezstarostný život spolu s ostatnými 
zvieratami na farme. Nový majiteľ statku sa však o svoj životný 
priestor deliť nemieni a už vôbec nie so zvieratami. Začína sa tak 
bizarná vojna proti susedovi pánovi McGregorovi o teritórium 
medzi ním a obyvateľmi záhrady. Boj začne eskalovať, keď sa do ich 
blízkosti nasťahuje krásna milovníčka zvierat Bea. V originálnom 
dabingu prepožičal Petrovi svoj hlas James Corden a pridali sa 
Margot Robbie, Elizabeth Debicki a Daisy Ridley ako hlasy trojčiat 
Flopsy, Mopsy a Cottontail.

RÉŽIA: Will Gluck
HRAJÚ: James Corden, Margot Robbie, Elizabeth Debicki, 
Domhnall Gleeson, Rose Byrne, Daisy Ridley

Premiéra: 22. 3. 2018

Multikino MLYNY 
CINEMAS nájdete  

v Galérii MLYNY  
na 2. poschodí.
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Nová kolekcia jar/leto 2018
ušité pre Vás u nás

Každý muž potrebuje jarnú bundu či plášť. 
Tie nové sú vyrobené z ľahkých nepre-
mokavých materiálov, navyše s nekrčivou 
úpravou. Zvrchníky predstavujú fúziu 
elegantných a športových prvkov, bomber 
jarné bundy nájdete v moderných far-
bách – tmavomodrej, olivovej a šedej.

Obleky modrých odtieňov sú na miernom 
ústupe, pomaly ich nahrádzajú obleky 
zemitých tónov, akými sú hlboká hnedá 
a sivá farba. Moderný look vám dá na-
príklad kombinácia čokoládovo hnedého 
obleku so svetlomodrou košeľou a úzkou 
hodvábnou kravatou v tmavej farbe.

Trendovým vzorom je okenné káro, ktoré 
v novej kolekcii nájdete na modrom obleku 
so špicatou klopou a tiež na separátnom 
saku, kde bol vzor vytvorený kontrastnými 
priadzami s buklé efektom.

Móda praje odvážnym, poteší ich výrazný-
mi sviežimi farbami. Siahnite po farebných 
oblekoch, prípadne aspoň sakách či chinos 
nohaviciach, ktoré vo výraznej farbe toho 
roku jednoducho musíte mať. Moderný 
štýl dotvoríte mokasínkami bez ponožiek 
a bieľou košeľou či jednoduchým tričkom. 
Na letné dni sa vám zídu aj biele chinos 
nohavice.

Ak hľadáte farbu, ktorá vo vašom šatníku 
v akuálnej sezóne nesmie chýbať, je ňou 
modrá. Vo všetkých možných odtieňoch 
a na rozličných kúskoch – od saka, cez 
blejzre, až po nohavice.

Ak si radi užívate pohodlie, siahnite po pu-
lóvroch, ktoré v novej kolekcii nájdete vo 
viacerých úpravách a farbách.

OZETA dlhodobo 
sleduje svetové 

trendy, ale aj potreby 
moderného mestského 

slovenského muža. 
Na základe toho tvorí 
každú svoju kolekciu. 

Tá nová, jar/leto 
2018, je kompaktná 

a zákazníkom 
umožní kombinácie 

na množstvo 
štýlových outfitov 

na pracovné, 
slávnostné i casual 

príležitosti.



Predajňu OZETA nájdete 
 v Galérii MLYNY na 1. poschodí.



Počuli ste už o TEA INFUSION SKINCARE™? Ide 
o objav talianskej značky Teaology, unikátnu 
technológiu umožňujúcu extrakciu aktívnych 
zložiek z rôznych druhov čaju prostredníctvom 
procesu infúzie. 
Tento čistý a koncentrovaný odvar z čaju je 
základom všetkých prípravkov Teaology, kde je 
používaný namiesto vody. 

POLYFENOLY OBSIAHNUTÉ V ČAJI: 
TAJOMSTVO KRÁSNEJ A MLADEJ PLETI
Polyfenoly sa radia k najúčinnejším aktívnym látkam 
s antioxidačnou a omladzujúcou silou. Ich najväčšou 
výhodou je eliminácia prejavov starnutia vyvolaných 
voľnými radikálmi – molekulami, ktoré poškodzujú 
bunky a majú za následok formovanie väčšiny vrá-
sok (4 z 5). Čaj obsahuje viac ako 30 % polyfenolov, 
čo predstavuje najvyššiu koncentráciu v prírode, a 
zároveň antioxidačný účinok 200-násobne prevy-
šujúci efekt vitamínu E. 
Polyfenoly obsiahnuté v čaji sa nazývajú  
KATECHÍNY a popri ich antioxidačnej schopnosti 
majú aj ďalšie blahodarné účinky na omladenie tela.

AKTÍVNE ZLOŽKY Z 
ČAJOV & ICH ÚČINKY 
KATECHÍNY 
Jedny z najúčinnejších prírodných antioxidantov, 
ktoré majú schopnosť podporiť činnosť ďalších 
antioxidačných komponentov v tele. 
VITAMÍN C 
Pôsobí antioxidačne a ochranne. 
KOKTEIL VITAMÍNOV A, B, E, F 
Chráni, dodáva energiu a posilňuje pleť. 
KOFEÍN
Stimuluje spaľovanie tukov, tvarovanie a  
zoštíhlenie.
TEOBROMÍN
Stimuluje a zrýchľuje metabolizmus. 
TANÍNY
Pôsobia protizápalovo a antisepticky.
DRASLÍK, ZINOK, HORČÍK, MANGÁN
Majú intenzívne regeneračné účinky,  
obnovujú a chránia pleť.

VÝROBKY TEAOLOGY NEOBSAHUJÚ 
PARABÉNY, MINERÁLNE OLEJE, SLS, FTALÁTY,  
SYNTETICKÉ FARBIVÁ, FORMALDEHYDY!

DOPRAJTE SVOJEJ PLETI ČISTÝ 
KONCENTRÁT ANTIOXIDAČNÝCH POLYFENOLOV 

100% ČAJOVÁ INFÚZIA  
pre vašu pleť 

NOVINKA

Pravú infúziu z čaju Matcha sme po prvý raz 
skombinovali s komplexom 9 rastlinných výťažkov, 
ktoré sme si zvolili pre ich výnimočné pružnosť 
zlepšujúce, spevňujúce a vyhladzujúce vlastnosti.

MATCHA TEA ULTRA-FIRMING 
FACE CREAM
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EKG
Hrdý Nitran, najžiadanejší 
DJ na Slovensku, vždy 
usmiaty a veselý mladý 
chalan, to je DJ EKG! 

Rozhovor

V  exkluzívnom rozhovore vám prezradí, aké boli 
jeho hudobné začiatky, ako ho zmenila nehoda, čo 
chystá pre svojich fanúšikov a  na  čo dobré by ste 
ho vedeli zlákať.

Ako si sa dostal k hudbe? Bol si už ako 
dieťa v plienkach opretý o magnetofón 
alebo sa tento vzťah k hudbe vyvíjal 
postupne?
Je to presne tak, celé detstvo pri rádiu, 
padla železná opona a  systém 90. rokov 
priniesol neskutočné možnosti a  nové 
poznanie. Čo bolo na  tom najlepšie, že 
zrazu neboli len rádiá, ale aj televízia, čo 
môj efekt ohúrenia zdvojnásobilo. Hudba 
prenikala ku mne a  ja som to vnímal ako 
dieťa veľmi intenzívne.

Kedy si sa prvýkrát dostal do nejakého 
klubu, ktorý ťa uchvátil atmosférou, 
hudbou a DJ-om a povedal si si, že aj ty 
chceš toto robiť?
Už ako malý chalan som chodil v Nitre vy-
stupovať na akcie s menom Mini Playback 
Show a  napodobňoval som v  tej dobe 
slávnych spevákov. Keďže som tieto súťaže 
vyhral v bývalom Orbise, ako víťazi sme sa 
zúčastňovali prezentácií v kluboch.

Rok 1995 bývalé PKO Nitra a  tam som 
videl asi prvého DJ-a. Pamätám si, že som 
nevedel spustiť oči z človeka, ktorý mixu-
je hudbu. Ďalší zlom bola Stará pekáreň 
a legendárne technopárty. Na jednej z nich 

vystúpil známy hudobník Laco Kováč, 
ktorý hrá aktívne na bicie, ale ako DJ mal 
pseudonym Energy X. Tam som pochopil, 
čo je v  človeku skryté, a  to mi zmenilo 
život.

Hudba, ktorú robíš, je skôr pre mladých 
ľudí. Alebo sa mýlim?
Hudba, ktorú prezentujem, nemá vekové 
ohraničenie, to je fascinujúce. Staršia ge-
nerácia za ňou musela cestovať do zahrani-
čia, pretože vyhľadávali k tomu aj kvalitný 
gastroservis či technické prevedenie v klu-
boch alebo na  festivaloch. Dnes je to iné. 
Snažím sa reflektovať trendy zo zahraničia, 
pretože Slovensko má obrovský potenciál 
v našej sfére. Hrdo môžem vyhlásiť, že do-
kážem hrať pre všetky vekové hranice, ale 
zákazník mi musí veriť. Preto si myslím, 
že moje publikum je také rôznorodé, ale 
vytvára v symbióze jeden krásny celok – to 
je dar.

Keď ideš na svadbu alebo nejakú zábavu, 
nemáš problém zabaviť sa aj na ľudovú 
hudbu a žánre, ktoré bežne nesprevádzajú 
tvoj svet hudby?
Nie, vôbec, práve toto je taká psychogiena 
potom, ako som stále v mojom svete. Je to 
veľmi príjemne osvieženie.

Pred vyše rokom otriasla správami 
informácia o tvojej nehode, ktorá ti 
spôsobila značné zdravotné problémy. 

Ako ti pomohli v tomto období rodina 
a hudba, sprevádzali ťa doslovne 
na každom tvojom pokroku?
Ja som hlavne nechápal, aký bol okolo mňa 
mediálny boom. Mám pocit, že správa 
otriasla celým Slovenskom. Neklamem, že 
som počas jednej noci dostal asi tisíc správ 
plných lásky, úprimnosti a radosti, že som 
medzi živými. Myslím, že fanúšikovia 
vtedy pochopili, že mám v ich hudobnom 
živote predsa nejakú úlohu, čo ma hnalo 
dopredu. Rodina a moje okolie, samozrej-
me, boli tým najlepším liekom.

Delíš si svoj život pred nehodou 
a po nehode? Zmenilo ťa to v niečom?
Určite mi to ukázalo signál na spomalenie 
v živote a zamyslenie sa, že jeden moment 
a nemusíte tu byť. Ukázalo mi to však moju 
vnútornú silu a  vyrovnanie, počas rekon-
valescencie som zistil, že v  mojom živote 
neexistuje limit a s úsmevom sa lepšie krá-
ča. To bola vec, ktorá fascinovala aj moje 
okolie.

Si človek oddaný úsmevu a dobrej nálade. 
Je tento optimizmus tým, čo ťa vždy 
poháňa ďalej?
Mňa poteší naozaj každá maličkosť. Či už 
nájdem dobrý track alebo slnečný deň. Nie 
som náročný, mám rád život a sám lietam 
v oblakoch, čo je viac?! :)

DJ 
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Pochádzaš z Nitry, čím ťa teší toto 
mesto a, naopak, čo by si na ňom 
rád zmenil?
Milujem naše mesto a  mám rád 
život v  ňom. Mám tu veľa známych 
a  prostredie, ktoré máme, je super. 
Nemenil by som nič, skôr by som po-
vedal, že treba organizovať viac even-
tov, ale už som si povedal, že to musím 
vziať do  vlastných rúk. Čo je viac, ako 

vystupovať vo vlastnom rodnom meste 
na námestí pre x tisíc ľudí? Dúfam, že sa 

to podarí.

Čo považuješ za doterajší vrchol svojej 
kariéry?
Nie som producentom, nemám vlastnú 
hudbu a  pozná ma celé Slovensko len 
na základe toho, že ma zažili hrať a veľmi 
sa im to páčilo. Nepodporuje ma žiadne 
médium, nebol som v  žiadnej reklamnej 
kampani, a  predsa ľudia chodia na  pár-
ty vo veľkom. Každé hranie beriem ako 
poslanie. Za  svoj top úspech považujem 
to, že ľudia si elektronickú hudbu spájajú 
práve s mojím menom. Je to krásny pocit. 

Aký je tvoj cieľ na hudobnej scéne, aby by 
si si povedal: Áno, presne toto som chcel!
Vytvoril som veľa projektov, ktoré sa tešia 
obľube a výbornej návštevnosti, napr. EKG 
Streda v Nitre.Každý rok mám v Bratislave 
vlastnú noc EKG Solo, kde hrám dvanásť 
hodín vkuse. Taktiež moje rezidentné noci 
po kluboch na Slovensku a v Česku. Splnil 
som si sen svojimi dennými hraniami 
na  netradičných a  zážitkových miestach, 
napr. UFO Bratislava alebo najvyšší reštau-
račný bod v  strednej Európe  –  Rotunda 
v Jasnej.

Ako najradšej tráviš svoj voľný čas, keď 
nemusíš vôbec nič robiť?
Doslova nerobím nič. Som s  kamarátmi 
na káve, s priateľkou. Keď je teplejšie, kor-
čuľujem sa pri rieke a stretávam sa s ľuďmi. 
Samozrejme, vždy sa motám okolo hudby, 
čiže pesničky vyhľadávam nonstop.

Ak by ťa chcel tvoj fanúšik pozvať 
na dobré jedlo a film, čomu by si 
neodolal?
No bol by to steak alebo suši, prípadne 
ramen polievka. Milujem dokumentárne 
filmy o hudbe. A ak film, tak potom nato-
čený podľa skutočnej udalosti.

Kde ťa môžu tento rok fanúšikovia 
stretnúť a na čo sa najviac tešíš?
V Nitre na námestí, už to veľmi intenzívne 
riešime, dátum je stanovený na  jún. Inak, 
všetky podstatné elektronické eventy 
na Slovensku aj v Česku. Tento rok prichá-
dzajú veľké mená scény a je česť to s nimi 
odohrať.

A na záver, čo by si zaželal čitateľom tohto 
časopisu a návštevníkom Galérie Mlyny?
Prosím, urobme party na  tej streche 
u vás, želajte si to aj vy, ja tam budem hrať 
s úsmevom na tvári! :)

Neklamem, 
že som počas jednej 
noci dostal asi tisíc 
správ plných lásky, 

úprimnosti a radosti, 
že som medzi

živými.
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Tentokrát by sme sa s  vami chceli podeliť o  prvé 
výsledky tohto ošetrenia a pripomenuli vám výni-
močnosť tejto modernej a pokročilej technológie. 
Táto technika je založená na  rôznych klinických 
štúdiách, ktoré ukazujú, že v  pevných tkanivách 
má ľudské telo veľkú koncentráciu progenitorov. 

Vykonáva sa to pomocou kalibrovaného 
mechanického postupu, ktorý sa používa 
na  separáciu buniek so špeciálnym filtrač-
ným systémom, Rigenera a jeho reaktivácia 
zvaná Rigeneracons, je schopná získať sus-
penzie progenitorových buniek, ktoré môžu 
byť použité na  regeneráciu postihnutého 
tkaniva. V súčasnosti je táto metóda pova-
žovaná za  alternatívu plastických operácií. 
Jej výsledkom je okamžité odstránenie 
vrások, regenerácia pokožky či liečba alo-
pécie – nadmerného vypadávania vlasov. 

RIGENERA vyhráva 

Prečítajte si skúsenosti klientky Petry(35), 
ktorá absolvovala ako jedna z prvých ošet-
renie Rigenera v Dermacenter.

S akým problémom ste navštívili kliniku 
Dermacenter?
Môj dlhodobý problém bol vypadávanie 
vlasov, ktorý som prvotne vôbec neriešila, 
keďže som si myslela že tento problém trápi 
väčšinu žien. Avšak časom som si všimla, že 
mám na hlave miesta, kde už som vlasy vô-
bec nemala, vtedy som, samozrejme, začala 
používať množstvo rôznych prípravkov, 
ktoré však nemali účinok.

Čo vás presvedčilo podstúpiť ošetrenie?
Najväčším prekvapením pre mňa bolo, 
že ošetrenie je potrebné absolvovať raz. 
Nechcela som už viac čakať, preto som sa 
rozhodla ošetrenie podstúpiť čo najskôr. 

Bolo pre vás ošetrenie nepríjemné? Ako 
prebiehalo ošetrenie?
Pred ošetrením som bola vo veľkom stre-
se, pretože som sa obávala bolesti, avšak 
priebeh bol veľmi rýchly a  pokojný aj 
vďaka ústretovému personálu a  doktorky. 
Doktorka mi zo zadnej časti hlavy odobrala 
folikuly, ktoré následne vložila do  prístro-
ja. Po  chvíľke mi materiál jemnou ihlou 

vpichovala do  celej pokožky hlavy. Vpichy 
do pokožky som jemne cítila, ale keď vidím 
aktuálny výsledok, oplatilo sa to vydržať. 

Ako ste sa cítili po zákroku?
Výhodou bolo, že tento zákrok vôbec neo-
vplyvnil môj deň. Po zákroku som pokračo-
vala v dni s bežnými aktivitami. 

Kedy ste si všimli prvé výsledky? 
Odporúčali by ste zákrok aj ostatným, 
ktorých trápi tento problém?
Prvé výsledky sa dostavili po  troch týž-
dňoch keď som si všimla malé čierne 
bodky na hlave. Veľmi ma to potešilo, keď 
som zistila, že to sú nové vlasy. Pozitívnym 
výsledkom bolo ale to, že vlasy som mala 
pevnejšie a  vyzerali zdravo. Samozrejme, 
ošetrenie odporúčam všetkým, ktorí majú 
problém s vypadávaním a odporúčam tento 
problém riešiť čo najskôr.

          igenera 
   koniec strachu z riedkych
  a vypadávajúcich vlasov

K nemalému množstvu špičkového vybavenia 
DERMACENTER patrí aj novinka RIGENERA, 
s ktorou klinika pracuje ako jediná na slovenskom 
trhu. Všetko o tejto výnimočnej liečbe kmeňovými 
bunkami ste sa mohli dočítať  
v predchádzajúcom vydaní. 

R
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Teraz sa držte!
Rigenera – KMEŇOVÉ BUNKY aj 
NA REGENERÁCIU POKOŽKY
Prístroj Rigenera je zariadenie špeciálne 
navrhnuté nielen na alopéciu, ale aj 
na omladenie a regeneráciu pokožky.

Čo môžete očakávať po zákroku: 

• 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

RIGENERA na rozdiel od plastických 
operácií nezanecháva žiadne nežiaduce 
stopy po výkone, ako napríklad jazvy, 
tým pádom nie ste vystavení rizikám, 
ktoré by mohli nastať v prípade plastic-
kej chirurgie. 

Viac o ošetrení sa dozviete na webovej 
stránke www.dermacenter.sk

Kliniku DERMACENTER 
nájdete v Galérii MLYNY 

na 2. poschodí.

pred po





ROXY 
Tropical  

Twist Bra  
35,99 EUR

ROXY Spy 
Game Pant 
49,99 EUR

ROXY Set 
Session II 

69,99 EUR

ROXY Waves 
Machines 29,99 EUR
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R    oxy
    itness

Ak už trénujete preto, aby ste dosiahli čo 
najlepšie výsledky, alebo cvičíte pre skvelý 
pocit, bude vám nová ROXY FITNESS 
kolekcia svojimi farbami a podtlačami 
inšpiráciou na rekordné výkony. 
Kolekcia je spojením vysokej technickej 
náročnosti a skvelého dizajnu. Je len na vás, 
či si pôjdete zabehať, zaplávať, zasurfovať 
alebo zájdete na lekciu jogy! ROXY využíva 
najlepšie materiály a technológie, aby ste sa 
mohli sústrediť iba na tréning a oblečenie vás 
pri cvičení nijako neobmedzovalo a nerušilo. 
Od kompresných panelov, ktoré podporujú 
krvný obeh a pomáhajú k regenerácii svalov, 
cez bezšvový materiál, ktorý zabraňuje treniu 
a poškodeniu pokožky, až k rýchloschnúcim 
a ľahkým materiálom. A nesmieme zabudnúť 
na všestranné funkcie SAND TO SEA, vďaka 
ktorým môžete pri vašom bežeckom tréningu 
pokojne skočiť do oceánu a zaplávať si alebo 
pretiahnuť sa pri joge bez toho, aby ste sa 
museli prezliekať.

Rýchloschnúce materiály sú vyrobené  
z XTRA LIFE LYCRA s UPF 850+, 
zaisťujúcich dokonalú ochranu, trvanlivosť 
a všestrannosť, ktorá je potrebná na vaše 
tréningy ako na súši, tak vo vode.V kolekcii 
ROXY FITNESS nájdete všetko, čo potrebujete, 
nech už ste prepadli joge, behu, plávaniu alebo 
akémukoľvek inému pohybu. Od funkčných 
a pohodlných športových podprseniek, tričiek, 
legín, plaviek až po obuv a ďalšie doplnky.  
Tak sa neváhajte zastaviť sa a vybrať si 
v predajni Quiksilver!

F

Predajňu QUIKSILVER nájdete 
v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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A
Veterinárna 

poradňa

Kliešte 
Už takmer mesiac je u  nás počasie, ktoré 
nás láka stále viac a  viac podnikať dlhšie 
prechádzky do  prírody s  našimi štvorno-
hými miláčikmi. Náš psík (a  teda nielen 
on, ale aj my) si z takejto prechádzky môže 
ľahko priniesť neželaný darček. Kliešťa. Veľa 
ľudí si dodnes myslí, že na nich kliešte „pa-
dajú“ zo stromov. Treba zdôrazniť, že kliešte 
sa v  skutočnosti vyskytujú oveľa nižšie – 
v  tráve a  na  zemi, kde „čakajú“ na  svojho 
hostiteľa.
Je to roztoč veľkosti niekoľko milimetrov, 
ktorý sa živí cicaním krvi. Samička kladie 
vajíčka do pôdy (počet sa líši podľa druhu 
od  500 – 20  000), z  ktorých sa vyliahnu 
larvy (ktoré sú šesťnohé). Tie sa po  nasatí 
krvi zmenia na nymfu (tá je už osemnohá), 
ktorá sa po  druhom nasatí krvi mení 
na imago, to znamená dospelého jedinca.
 
Kliešť má na  hlave bodavý orgán 
s  mnohými nazad obrátenými zúbkami, 
čo mu umožňuje veľmi pevné prisatie. 
Kliešť do  rany vylučuje sliny obsahujúce 
látky proti zrážaniu krvi, ako aj látky, ktoré 
znecitlivia miesto vpichu. Práve sliny kliešťa 
môžu obsahovať pôvodcu nákazy, a preto je 
dôležité, aby bol kliešť vybraný čo najskôr.

Aké nákazy môže kliešť 
preniesť nielen na nášho 
psíka?

Kliešťová vírusová encephalitída 
– našťastie, u nás nepatrí medzi ochorenia 
s  vysokým výskytom, ale ide o  klinicky 
závažné ochorenie. Pozor si treba dávať 
hlavne pri chove hovädzieho dobytka, oviec 
a  kôz, ktoré klinicky neochorejú, ale vírus 

prenášajú do  mlieka. Ak sa pije nepreva-
rené, je hrozbou reálneho ochorenia. Pri 
psoch ide o postihnutie centrálnej nervovej 
sústavy.

Lymská borelióza – horúčkovité ocho-
renie vyvolané tzv. spirochetami. Ochorenie 
prenášajú aj larvy a nymfy kliešťa. U psov 
sa najčastejšie stretávame s  príznakmi po-
stihnutia pohybového aparátu, hlavne po-
stihnutie kĺbov. Ataky krívania sa opakujú. 
Postihnuté môžu byť kĺbové puzdrá, šľachy 
a svaly. Psík je celkovo skleslý, neochotne sa 
pohybuje, prípadne odmieta aj žrať. Na roz-
diel od ľudí, pre ktorých neexistuje vakcína, 
vášho psíka môžete dať zaočkovať.

Babezióza – v  niektorej literatúre ju 
nájdete tiež pod názvom piroplazmóza. 
Ochorenie vyskytujúce sa ešte donedávna 
len v  južnej Európe je aj vďaka „dovolen-
kujúcim“ slovenským psíkom, napríklad 
v  Chorvátsku, stále častejšie pozorované 
u  nás. Výskyt babeziózy narastá geomet-
rickým radom. Babézie sú krvné parazity, 
napadajúce červené krvinky (erytrocyty), 
a  spôsobujúce ich rozpad s  následným 
napádaním ďalších červených krviniek. 
Rýchlosť nástupu príznakov sa líši od mier-
nej letargie až po úplnú neochotu k pohybu, 
potácavú chôdzou, výskyt žltačky, moč 
sfarbený do  hneda (pre prítomnosť červe-
ného krvného farbiva hemoglobínu, ktorý 
sa uvoľňuje po rozpade červených krviniek 
napadnutých babéziami). Babezióza nie je 
prenosná na  človeka. V  prípade, že sa ne-
lieči, môže dôjsť k  úhynu psa. Aj tu platí, 
že prevencia je lepšia ako liečba. Ako pre-
vencia slúžia antiparazitické spreje, obojky 
alebo tzv. spot-on tuby s tekutinou, ktorá sa 
vytlačí psíkom na kožu (nie na srsť .

Blchy
Blchy patria spolu s  kliešťami medzi naj-
častejšie sa vyskytujúce vonkajšie parazity 
psov. Dospelé blchy cicajú krv svojho hos-
titeľa niekoľkokrát denne. Pre veľa ľudí je 
odpudivá predstava, že ich pes má blchy. 
Ale blchy, okrem toho, že sú „neestetické“, 
môžu byť aj nebezpečné. Môžu psíkovi 
spôsobiť nepeknú alergickú reakciu na blšie 
zahryznutie, zároveň prenášajú larvy pá-
somnice psej a  škrkavky. Preto psíka vždy 
pri zbavovaní bĺch nezabudnite pre istotu 
aj zbaviť červov. Pri masívnom premnožení 
môžu spôsobiť anémiu a nepokoj zvieraťa. 
Treba myslieť aj na  to, že blchy trávia čas 
nielen v psom kožuchu, ale aj mimo neho. 
Preto nezabúdajme na čistenie miest, kde sa 
psík zdržiava.

Radí veterinárka MVDr. Monika Martinková

  a blchy
  ch, tie kliešte 

Ak spozorujete
ktorýkoľvek z týchto 

príznakov u vášho psa 
(aj v prípade, že ste 

na ňom kliešťa nenašli), 
kontaktujte svojho 

veterinárneho 
lekára.

Vedeli ste?
Stačí, ak nájdete v srsti psa zrniečka 
podobné maku, a už viete, že vášho psíka 
navštívil neželaný hosť v podobe blchy.
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Pánske jeansy Dámske jeansy Detské jeansy

Džínsové nohavice Pamp sú z pružného materiálu, majú 
polopriliehavý strih, kontrastné dekoratívne prešitie.

Kolekcia Authentic
od Alpine PRO

Predajňu ALPINE PRO nájdete 
v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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A
Z histórie

vinohradníctva

Vinohradníctvo bolo dôležitým zdrojom obživy 
našich predkov a veľakrát aj ich hlavným zamest-
naním. Navyše, v spoločnosti malo veľký kultúrny 
i  hospodársko-sociálny význam. Súčasná severná 
hranica pestovania viniča na Slovensku sa tiahne 
v línii Skalica – Nitra – Zlaté Moravce a po preru-
šení pokračuje na územie Gemera. Vinič sa v minu-
losti pestoval aj v severnejších častiach Slovenska.

Jeden z  najstarších dôkazov o  pestovaní 
vínnej révy a zbere hrozna na našom území 
pochádza zo 7. – 6. storočia pred Kristom. 
Na  vrchu Molpír pri Smoleniciach sa na-
chádzalo hradisko. Slovenskí archeológovia 
počas prieskumu našli zatiaľ najstarší dôkaz 
o  vinohradníctve – sedem vinohradníc-
kych nožov a hlinenú nádobu na víno.

Neskôr na  naše územie prišli Kelti, o  kto-
rých bolo známe, že sú veľkými milov-
níkmi vína. Hoci vínnu révu pestovali aj 
na našom území, väčšinou si však nechávali 
víno dovážať z južných častí Európy. O sta-
rých Keltoch sa vyjadril aj grécky historik 
Polybios, keď napísal: „Kelti sú náchylní 
k  opilstvu a  obžerstvu“. Naopak, keď 
po Keltoch prišli na naše územie germánske 
kmene, víno nebolo pre nich atraktívne. 
Germáni totiž s  veľkou obľubou pili pivo 
a medovinu. Po Germánoch do našich kra-
jov prišli Rimania, ktorí patrili už niekoľko 
stoviek rokov medzi známych milovníkov 
vína, a  tak sa Rimania rozhodli vysádzať 
vínnu révu aj na  našom území. V  našom 
kraji – Morava a  Nitriansko – sa po  prí-
chode solúnskych bratov Cyrila a  Metoda 
v roku 863 už vínna réva pestovala. 
Podľa kronikára Václava Hájka z  Libočan 
(zomrel v roku 1553) sa v Českom kráľovstve 
odohrala zaujímavá vec. Písal sa rok 875, 

keď na  svet prišiel prvý syn českého knie-
žaťa Bořivoja I. a  dostal meno Spytihněv. 
Na  Vyšehrade mali dôvod hneď na  dve 
oslavy. Náš panovník Svätopluk poslal 
Bořivojovi I. ako dar obrovský sud vína. 
Kronikár Václav Hájek napísal: „Služebníci 
okusivše vína divili se tomu nápoji, prve v té 
zemi nikde neslýchanému. Podali knížeti 
i  jiným hodokvasenům, všichni ten nápoj 
chválili a od toho dne nejprve v Čechách se 
víno začalo píti.“

Prvé písomné správy o vínnej réve pochá-
dzajú zo Zakona sudnyj ľjudem z obdobia 
Nitrianskeho kniežatstva. V  bode 15 sa 
okrem iného píše: „...ak chce niekto spáliť 
strnisko alebo krovie na svojom pozemku, 
zapáli oheň, ten preskočí, zapáli cudzie 
pole alebo cudziu vinicu, treba celú vec 
posúdiť vyšetriť“. Ďalšia zmienka o víne sa 
nachádza v  Ustanoveniach svätých otcov, 
ktoré boli zostavené pre potreby arcibis-
kupa Metoda. V bode 37 sa dočítame na-
sledovné: „Ak niekto vínom opije svojho 
priateľa tak, že sa rúha, nech sa obidvaja 
kajajú sedem dní.“ 
Z  tohto obdobia sa zachovali aj tri staro-
slovienske modlitby – modlitba pri sadení 
vinohradu, pri oberaní hrozna a  modlitba 
nad kvasiacim muštom. 

Ďalšia správa o  vinohradoch sa za-
chovala v  známej zakladajúcej listine 
Hronskobeňadického opátstva kráľa Gejzu I. 
z roku 1075, v ktorej sa píše: „Potom som da-
roval dedinu, ktorá sa volá Rybník, kde som 
dal vinárov a  15 viníc...“ Vinohradníctvu 
sa spočiatku venovali najmä kláštory. Veď 
lahodný mok sa využíval najmä počas cir-
kevných obradov. V polovici 12. storočia za-
písal arabský geograf Al Idrisi o meste Nitra 

okrem iné-
ho: „Nitra je 
kvitnúcim, ľudna-
tým a rozsiahlym mestom 
na  rovine. Má tečúce vody, úrodnú zem, 
znamenité prírodné prostredie, vinice a sta-
rostlivo obrábané polia."

V  stredovekých archívnych prameňoch sa 
občas objavia informácie o vinohradníctve. 
Tak napríklad v roku 1470 chceli Forgáčovci 
z  Gýmeša zabiť v  Mani zemana Michala 
Emökeiho, vtrhli na  maňanské vinice, 
okrem zemana chceli zabiť aj jedného 
mýtnika a  poddaného Tomáša Kančóa, 
ktorý vyberal na viniacich desiatok, podpá-
lili mlyn, domy chudobných a  páchali iné 
násilnosti. 
V  ďalšej listine, tentokrát nitrianskej kapi-
tuly z  roku 1493, sa dozvedáme, že Peter 
a Gregor Forgáčovci vo Vrábľoch boli obvi-
není z krádeže desiatku vína, ktoré ukradli 
vo vinohrade Dušníky.

Každý majiteľ vinohradu bol povinný odo-
vzdať cirkvi tzv. desiatok, t. j. desiatu časť 
úrody. Desiatok vyberal úradník – dežmár. 
Pri vyberaní cirkevného desiatku veľakrát 
dochádzalo ku kurióznym situáciám a rôz-
nym sporom medzi dežmárom a poplatní-
kom. Dežmár sa usiloval zabrať čo najviac 
druhov naturálií, kým dedinčania robili 
všetko preto, aby odovzdali čo najmenej 
z  úrody. Veľkosť vinohradu sa voľakedy 
posudzovala podľa počtu kopáčov. Neboli 
to však skutoční kopáči. Vinica o  rozlohe 
jedného kopáča, to bola vlastne plocha vi-
nice, ktorú obrábal muž za  jeden deň, t. j. 
približne 338,4 m².

Ľuboš Trubíni

  j tí naši 
    pijávali 

Nitra bola v 12. storočí, podľa arabského geografa Al Idrisia, kvitnúcim, ľudnatým 
a rozsiahlym mestom na rovine. Mala tečúce vody, úrodnú zem, vinice...
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eru 
Ďaleké krajiny Južnej Ameriky umocňujú v ľuďoch 
pocit neznámej a divokej exotiky, ktorá je nám 
príliš vzdialená a neprebádaná. A čo je nám cudzie 
a nepoznané, z toho máme zvyčajne strach. Ale aj 
strach je len pocit, ktorý sa dá prekonať a človeku 
sa tak otvoria brány do celého sveta! 

Na začiatku to bol len sen s množstvom 
gýčových fotografií Machu Picchu a indiá-
nov zaodetých do pestrofarebných odevov 
s úsmevom na tvári. 

Cieľ bol teda jasne daný, raz túto krajinu, 
veľkolepú bývalú Inkskú ríšu, jednoducho 
navštívim. Moje odhodlanie a túžbu dostať 
sa do Latinskej Ameriky posilnilo i mimo-
riadne zaujímavé štúdium na Katedre et-
nológie a mimoeurópskych štúdií v Trnave. 
Nové poznatky nadobudnuté štúdiom 
mi ukázali, ako porozumieť rozmanitým 
kultúram v širšom kontexte. Tým sa môj 
záujem ešte väčšmi stupňoval, až som 
napokon odklikla kúpu leteniek a po prvý 
raz sme spoločne s priateľom nastúpili 
na transatlantický let do „kráľovského 
mesta“ Lima.

Peru je rozlohou 25-krát väčšie ako 
Slovensko a počet obyvateľov tohto juho-
amerického štátu presahuje viac ako 32 
miliónov. 

P   impozantná  
 andská
krajina

Katedrála na hlavnom námestí  
Plaza Mayor v Arequipe

Annamária Rakovská
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Už na  prvý pohľad je zrejmé, že spozná-
vanie takej obrovskej zeme vyžaduje veľa 
času a  ani zďaleka sa to za  jeden ľudský 
život stihnúť nedá. Tisícky prírodných krás, 
stovky kultúrno-historických pamiatok, 
desiatky etnických skupín a mnoho iného je 
možné zažiť v tejto prekrásnej andskej kra-
jine. Najväčším ťahákom je, samozrejme, 
najviac prezentované Machu Picchu. Ak ho 
cestovateľ nenavštívi, akoby v Peru ani nik-
dy nebol. Je to veľkolepé a magické miesto, 
ktoré so sebou nesie závan nerozlúštenej 
histórie, a  tak podnecuje fantáziu svojich 
návštevníkov. Peru však ponúka omnoho 
viac ako „len“ ruiny zabudnutého mesta. 

„Biele mesto“ – Arequipa 
Ja osobne som sa „zamilovala“ do  južných 
krajov Peru s majestátnymi vulkánmi, kto-
ré dominujú náhornej plošine altiplano. 
Región Arequipa ponúka množstvo miest 
vyrážajúcich dych a  zapísaných do  zozna-
mu svetového dedičstva UNESCO. Jedným 
z  takých miest je provinčné mestečko 
Arequipa  –  La ciudad blanca (v  preklade 
zo španielčiny Biele mesto), ktoré svoj 
prívlastok dostalo podľa skvostnej kolo-
niálnej architektúry z  bieleho sopečného 
kameňa sillar. Leží v  nadmorskej výške 
2335 metrov a  ponúka krásny panorama-
tický výhľad na  tri vznešene sa vypínajúce 
sopky  –  Chachani, Misti a  Pichu Pichu, 
ktoré boli v časoch Inkskej ríše uctievaný-
mi bytosťami a  zároveň dôležitými cere-
moniálnymi miestami, kde sa vykonávali 
rituálne obety detí. V Arequipe sa nachádza 
množstvo kostolíkov, bývalých šľachtických 
sídel a rovnako aj najvýznamnejšia cirkevná 
stavba v celom Peru – Kláštor sv. Kataríny, 
založený už v  roku 1570. Prehliadka kláš-
torného komplexu zaberie približne dve ho-
diny, ale jednoznačne stojí za to! Táto stavba 
sa vyznačuje štýlom mudéjar, ktorý prebrali 
Španieli od Maurov a v juhoamerickej kolo-
niálnej architektúre sa vyskytuje len veľmi 
zriedka. Blúdenie krížovými chodbami, 
mníšskymi izbami a  množstvom nádvorí, 
hýriacich sýtymi farbami červenej a  mod-
rej, vás akoby zaviedlo do iného sveta, ktorý 

od  bežného života oddeľujú vysoké múry, 
za ktoré mali mníšky zákaz vstupu. 

Južanské delikatesy 
Najlepším miestom, kde sa dajú okúsiť 
domáce delikatesy za nízke ceny, je hlavné 
trhovisko. Tu sa okrem dobrého jedla pre-
dáva všetko možné od doma vypestované-
ho ovocia a zeleniny, cez mliečne výrobky, 
pečivo, oblečenie, hračky až po  predmety 
využívané v  ľudovom liečiteľstve. Pri stán-
koch s  čerstvými šťavami sa o  každého 
potenciálneho zákazníka jeho majiteľky len 
tak trhajú. Rozmanitosť ovocia a  zeleniny, 
z  ktorého si máte možnosť vybrať kombi-
nácie do svojho nápoja, je až neuveriteľná. 
Pre hladné žalúdky je tu na výber množstvo 
lahodných pokrmov, ktoré sa skladajú pre-
važne z miestnych zdrojov surovín, ako sú 
napr. morské prasiatka, čili, rôzne druhy 
zemiakov, kukurice a mnohé iné. Typickým 
jedlom pre túto oblasť je rocoto relleno (ro-
coto je miestny druh papriky), teda andská 
paprika plnená mletým mäsom a  zmesou 
zo syru, vajec, cesnaku a  paradajkového 
pretlaku. Dozaista netreba vynechať ani 
známu chichu, tzv. kukuričné pivo, ktoré 
na  juhoamerickom kontinente popíjali už 
predkolumbovské národy. 

Najhlbší kaňon v Peru 
Provincia Arequipa je rovnako skvelým 
miestom pre náročnú turistiku v  jednom 
z  najhlbších kaňonov sveta  –  Colca. Jeho 
kolmé skalné steny klesajú viac ako 1000 
metrov dolu k  rovnomennej rieke Colce, 
tvarujúcej rysy ohromujúceho kaňonu. 
I na tak strmých svahoch je možné dodnes 
badať terasové políčka z  čias inkskej oku-
pácie tohto územia. Je to idylický pohľad 
na domácich obyvateľov v  tradičnom ode-
ve, obrábajúcich pôdu s  rovnakými pra-
covnými nástrojmi a  ťažnými zvieratami, 
privezenými conquistadormi do  Nového 
sveta. A  to všetko sa deje neprestajne už 
po mnohé generácie v objatí impozantných 
vrcholkov hôr, dosahujúcich výšku viac ako 
6000 m nad morom.  

Najlepšou základňou pre zostup do  kaňo-
nu, do údolia Valle de Sangalle, prekrásnej 
oázy plnej paliem, pražiaceho slnka počas 
dňa a jasnej oblohy počas mrazivej noci, je 
dedinka Cabanaconde (3300 m n. m.). Už 
pri ceste autobusom z Arequipy je potrebné 
dávať si pozor na  veľké výškové rozdiely, 
ktoré sa počas jazdy prekonávajú. Môže sa 
totiž stať, že vás ľahko pohltí soroche, teda 
výšková choroba, ako ju nazývajú miestni 
obyvatelia. Nevyhla som sa tomu ani ja po-
čas 6-hodinovej cesty plnej serpentín, nes-
pevnených prašných ciest, nepomohlo mi 
na  jej prekonanie ani žutie kokových líst-
kov, ktoré mi odporúčali domáci. Pešia túra 
na dno kaňonu trvá približne 2 až 3 hodiny, 
cesta späť je takmer raz taká dlhá. Zostup 
z  Cabanaconde až nadol vedie po  prašnej, 
miestami kamenistej ceste s nebezpečnými 
úsekmi. Klesali sme kaskádovito strmo dolu 
kaňonom a cesta sa nám zdala byť nekoneč-
ná. Z výšky sme mali oázu stále nadohľad, 
avšak v skutočnosti bola stále ďaleko. Niesli 
sme so sebou veľké turistické batohy, a tak 
sme museli vynakladať oveľa väčšie fyzické 
úsilie, pretože náš organizmus nie je zvyk-
nutý na  vysokú nadmorskú výšku, kde je 
menej kyslíku a neraz sa musí „lapať po dy-
chu“. Batohy nám boli čoraz ťažšie a ťažšie 
a každý náš krok bol kratší a kratší. Rýchlo 
sme strácali energiu a často sme zastavovali 
na  menšie prestávky, aby sme sa trochu 
odľahčili. 

Kláštor sv. Kataríny

So
pk
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Po  troch hodinách ťažkého zostupu, keď 
sa mi na posledných metroch podlamovali 
kolená a  od  vyčerpania som raz okúsila 
i prašnú zem, sme dorazili na dno kaňonu 
a vysilení klesli na stoličky. Nazbierali sme 
posledné zostávajúce sily, postavili stan 
a  relaxovali v  hamakách, visiacich na  pal-
mách v tichej oáze.  

Nasledujúce ráno sme len sťažka vyliezali zo 
stanu, s ukrutnou svalovicou na celom tele. 
Potrebovali sme sa však dostať do najbližšej 
osady, aby sme si kúpili pitnú vodu a niečo 
pod zub. S výstupom sme začali skoro ráno, 
kým nesvietilo silné horské slnko. Na tomto 
treku sme prekonávali hlavne ukrutnú bo-
lesť v nohách, ale ako náhle sme sa vyškria-
bali z dna kaňona vyššie, tak sa nám otvorili 
prekrásne výhľady na okolitú scenériu and-
skej krajiny a na bolesť sme aspoň na chvíľu 
zabudli. Na  úpätiach hôr sa donekonečna 
rozmáhali terasové políčka a v dohľade sme 
mali už aj dve osady – Malatu a Coshñirwu. 
Cesta k nim bola miestami dosť nebezpeč-
ná, pretože viedla uzučkými „pieskovými“ 
chodníkmi, ktoré sa rútili dolu hlbokým ka-
ňonom. Na takýchto miestach bolo istejšie 
nepozerať na dno, aby sa nestalo, že tam veľ-
mi rýchlo skončíme i  my. V  spomínaných 
osadách sme si doplnili zásoby všetkého 

potrebného a  vrátili sme sa späť do  oázy 
pokoja. Na ďalší deň sme sa v ranných ho-
dinách vracali do Cabanaconde. To sme už 
využili službu jedného seňora a  nechali si 
vyviezť batohy mulami, pretože naša ťažká 
svalovica ani zďaleka neustupovala. Hore 
kaňonom sme „vybehli“ za  nejaké štyri 
hodiny. Pešia túra naprieč Colcou nám síce 
dala poriadne zabrať, nielen fyzicky, ale aj 
psychicky, no to nás v konečnom dôsledku 
pozitívne nakoplo a dopomohlo k ďalšiemu 
zdolávaniu tejto rozmanitej krajiny. Andy 
dali jasne najavo svoju veľkoleposť a ukázali 
nám pokoru, s  ktorou ich musíme zdolá-
vať. 

Deformácie hláv 
V oblasti kaňonu Colca žijú dve etnické sku-
piny  –  Cabanas, hovoriaci jazykom kečua, 
a  Collaguas, aymarsky hovoriace etnikum. 
V  minulosti tieto dve skupiny využívali 
techniky na  tvarovanie lebiek počas det-
stva pre vzájomné rozlíšenie sa. Príslušníci 
etnika Cabana si ich vyrovnávali, naopak, 
Collaguas svoje lebky predlžovali pomocou 
dosiek, ktorými stlačili hlavu a následne ich 
pevne zviazali. Takúto deformáciu vykoná-
vali i  z  toho dôvodu, aby tvar svojej hlavy 
priblížili k  tvaru hory (teda posvätného 
božstva) vo svojom okolí. V  súčasnosti je 
spomínaná technika premietnutá do  tvaru 
pokrývky hlavy týchto domorodých etník. 
Ploché klobúky sú typické pre príslušníkov 
Cabanas a vyššie klobúky nosia na svojich 
hlavách Collaguas. 

Ešte by sa dalo veľa napísať o  tejto peru-
ánskej provincii, o  to lepšie je všetko zažiť 
na vlastnej koži. No nie každý má príležitosť 
dostať sa do  tohto vzdialeného kúta sveta. 
Preto dúfam, že aspoň takýmto spôsobom 

som mohla priblížiť kúsok zo svojich ciest 
za  poznaním a  možno vás ovplyvnila 
v  naplnení vašich cestovateľských snov. 
Viacero zaujímavých fotografií sledujte 
na Instagrame (viajes_de_mariss).

V minulosti tieto dve sku-
piny využívali techniky 
na tvarovanie lebiek po-
čas detstva pre vzájomné 
rozlíšenie sa. Príslušníci 
etnika Cabana si ich 
vyrovnávali, naopak, 
Collaguas svoje lebky pre-
dlžovali pomocou dosiek, 
ktorými stlačili hlavu 
a následne ich pevne 
zviazali.

Vyhliadka Yanahuara  
v meste Arequipa

Rocoto relleno
Deti v osade Malata

Tradičný odev ženy  
z Cabanaconde
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Rieka Hron patrí medzi európske unikátne rieky, ktoré sú za  ide-
álnych podmienok splavné od  prameňa až k  ústiu. Hron milujú 
rodiny s  deťmi a  obľúbia si ho aj začiatočníci. Väčšina vodákov 
začína splav v obci Nemecká, kde sa nachádza známy kemp a pre 
vodákov je tam ideálny prístup k vode. Rieka tu tečie sviežim tem-
pom a skalnaté úseky sa striedajú s oddychovým pomalým tokom. 
Úsek rieky po obec Slovenská Ľupča je bez problematických pasáži. 
Tento takmer trojhodinový úsek je najlepšie ukončiť v  Lodenici 
na Mlynčoku, úžasnom vodáckom kempe, ktorý ponúka možnosť 
stanovania, spojeného s  pravou „trampskou” atmosférou. Z  lode-
nice môžete pokračovať po  prúde až za  Banskú Bystricu. Milým 
miestom na rieke Hron je vodácky kemp v Revištskom Podzámčí. 
Odtiaľ môžete splavovať Hron až k jeho ústiu pri Štúrove. Na plav-
bu po  celej dĺžke Hrona (dvesto kilometrov) si treba rezervovať 
aspoň deväť dní.

Spoločnosť Hastrman, ktorá zabezpečuje splav Hrona, sa vám posta-
rá o úplný komfort. V kempe Nemecká zaparkujete auto, dostanete 
raft, sudy, ktoré slúžia na  suché veci, vesty a pádla. Samozrejmou 
výbavou je mapka s popisom trasy a kempov, v ktorých sa môžete 
občerstviť. Na  konci trasy vás počkajú s  autom a  odvezú vás späť  
do kempu v Nemeckej. 

Viac informácií: www.hastrman.sk

Skúsili ste už 
splavovať Hron? 

Tipy na voľný čas
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     ohyb je najlepšia 
 medicína

Žijeme v spoločnosti, ktorej charakteristickým 
znakom je nedostatok pohybu. Považujeme 
za celkom normálne, že väčšina z nás denne 
presedí v priemere 12 hodín. 

P
Niet sa potom čo čudovať, že sme malátni, 
sklesnutí a  slabí. Zabudli sme totiž na  to, že náš 
organizmus je nastavený na  pohyb. Denne preto 
potrebujeme pohybové stimuly, ktoré udržiavajú 
a rozvíjajú naše telesné schopnosti.

Nedostatok pohybu

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie 
(WHO) hovoríme o  nedostatku pohybu 
vtedy, keď je naša telesná aktivita menšia 
ako 150 minút miernej záťaže za  týždeň. 
To zodpovedá tridsiatim minútam športu 
5-krát do  týždňa. Z  geneticky naprogra-
movaného bežca sa stal človek chronic-
kým „vysedávačom“, pracujúcim prevažne 
duševne. Zatiaľ čo naši predkovia v dobe 
kamennej denne absolvovali ako lovci 
a zberači 20 až 40 km, dnešný človek prej-
de denne asi 4 km (cca. 6000 krokov). Ešte 
pred 100 rokmi ľudia telesnou aktivitou 
spotrebovali 90 % získanej energie, dnes 
je to vďaka „technickej revolúcii“ ani nie 
1 percento. Tento obrovský pokles fyzic-
kej aktivity nemôže ostať bez následkov 
na ľudský organizmus.

Následky nedostatku pohybu

Nedostatok pohybu je pre naše zdravie 
rizikovým faktorom číslo 1. Podľa odha-
dov Svetovej zdravotníckej organizácie 
(WHO) zomrie na  jeho následky ročne 

asi 3,2 miliónov ľudí (1 človek každých 6 
sekúnd). Okrem toho s  pribúdajúcim ve-
kom a znižujúcou sa kondíciou stále stúpa 
počet ľudí, ktorí sú odkázaní na  pomoc 
(pri chôdzi, obliekaní, jedení, toalete atď.), 
ako aj spotreba liekov. Ochorenia spôsobe-
né nedostatkom pohybu – označované aj 
ako „civilizačné“ alebo „choroby blahoby-
tu“  – zasahujú najrôznejšie orgány a  sys-
témy orgánov a  zároveň vplývajú na  celý 
organizmus:

•  srdcovo-cievny systém
•  aktívny (svalstvo) a pasívny 
 (kosti, chrupavky atď.)
•  pohybový aparát
•  tráviaci systém
•  hormonálny systém
•  vegetatívny nervový systém
•  centrálny nervový systém
•  imunitný systém

Aktivovanie svalstva

Je nevyhnutný predpoklad na  udržanie 
zdravia. Pri pohybe vo všeobecnosti, pri 
športe zvlášť, sa v závislosti od rozsahu, in-
tenzity a trvania viac alebo menej aktivizu-
je svalstvo. Používanie alebo nepoužívanie 
svalstva má rozhodujúci význam pre du-
ševno-telesnú výkonnosť, a  tak zásadným 
spôsobom vplýva na spôsob života, každo-
denné činnosti a s tým spojenú spokojnosť.

Nasledujúce aktivity sú naj-
vhodnejším prostriedkom, 
ako sa vyhnúť ochoreniam  
z nedostatku pohybu:

1. Vytrvalostné športy (beh, bicyklo-
vanie, chôdza, plávanie a pod.) na udr-
žanie a  zlepšenie výkonnosti srdco-
vo-cievneho systému ako aj na zníženie 
rizikových faktorov degeneratívnych 
srdcovo-cievnych ochorení.

2. Športy orientované na  silu (posil-
ňovanie), na  udržanie, resp. zväčšenie 
svalovej hmoty, na posilňovanie kostí, 
resp. prevenciu rednutia kostí, ako aj 
zlepšenie držania tela a pod.

3. Športy orientované na pohyblivosť 
a  ohybnosť (gymnastika, joga, stre-
čing), na  udržanie, resp. zlepšovanie 
bežných činností, zlepšenie držania 
tela a prevencie proti zraneniam.

4. Športy orientované na  koordiná-
ciu, rovnováhu a  šikovnosť (gym-
nastika, bicyklovanie, slackline) pre-
dovšetkým ako prevencia pred úrazmi 
a zraneniami, na tréning mozgu a uvoľ-
nenie psychického napätia.
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Počítačová analýza chodidla

Pronácia

Supinácia

V predajni 
INTERSPORT nájdete 
vyškolený personál, 
ktorý vám ochotne 
pomôže pri správnom 
výbere športových 
potrieb tak, aby sa pre 
vás pohyb stal radosťou.

Len pár krokov a získate bežeckú obuv zodpovedajúcu vašim osobným potrebám.

1. Typ chodidla

Prostredníctvom špeciálnej 
analýzy chodidla zisťujeme 
presnú veľkosť, posudzujeme 
„objem“, identifikujeme 
problémové zóny a určujeme 
typ chodidla.

2. Pozícia chodidla

V ďalšom kroku zisťujeme, či 
dochádza k chybnej rotácii 
chodidla v oblasti členku. 
Bežecká obuv musí totiž nohu 
podopierať a viesť.

3. Poradenstvo a výber
správnej obuvi

Na základe analýzy 
chodidla vám odporučíme 
obuv zodpovedajúcu vašim 
individuálnym danostiam, 
prípadne odporučíme vhodnú 
vložku do obuvi.

Službu počítačovej analýzy 
chodidla môžete využiť vo 
vybraných predajniach 
INTERSPORT. 
Viac na www.intersport.sk

Predajňu INTERSPORT 
nájdete v Galérii MLYNY 

na  prízemí.
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             áujem o tento    
              unikátny šport 
               neustále rastie

Šípkarský klub Občianske združenie Dart club 
Nitra vytvoril v meste pod Zoborom priestor 
pre šípkarský šport, ktorý môže využiť 
každý, koho šípkarenie zaujíma a chcel by 
s ním začať alebo sa v ňom zlepšiť. 

Z
Predstavujeme šípkarsky šport

Celoročne organizuje krajskú ligu v  klasických 
šípkach, ktorá nesie názov Nitrianska šípkarská 
liga a  Šípkarskú akadémiu pre deti a  dospelých. 
O  tomto športe, ktorý je v  našom meste menej 
známy, sme sa porozprávali s  predsedom klubu 
Jaroslavom Opralom.

V Nitre máme mnoho možností vybrať si 
vlastný vytúžený šport. Prečo teda práve 
šípky?
Keď sa ma niekto spýta, či robím nejaký 
šport, s  hrdosťou odpoviem, že jasné, 
hrám šípky. Pýtajúci sa poväčšine pousme-
je a  spýta sa, či sa dá so šípkami vôbec 
športovať. Niekoľkým známym som už 
šípkarenie ukázal na vlastnej koži, dotiahol 
som ich na našu ligu a, veru, mnoho ľudí sa 
do  šípok zamilovalo. Najskôr je to výzva, 
keď chytíte šípku, postavíte sa k čiare a ho-
díte na terč s vnútorným presvedčením, že 
zasiahnete cieľ, ktorý chcete. Vy ho však 
netrafíte a  skúsite to ešte raz, potom ešte 
raz, znovu začnete mieriť, napokon sa vám 
vytúžený cieľ trafiť podarí, ale vy chcete ten 
cieľ triafať pravidelne a  začnete trénovať, 
prídete na  ligu, dlhé mesiace budete pre-
hrávať, až sa to nakoniec stane – vyhráte 
svoj prvý zápas. No vy chcete vyhrať ďalší 

a ďalší... a zrazu sa prichytíte pri myšlien-
ke, že si programujete svoj život podľa 
šípok. Stúpate v  tabuľke a  po  niekoľkých 
rokoch sa z  vás stane Majster Nitrianskej 
šípkarskej ligy. Šípky sú vaším cieľom, 
vaším prostriedkom, ako sa odreagovať 
a  odosobniť sa od  nástrah každodenného 
stresového života.

V čom je šípkarský šport iný  
ako ostatné športy?
Šípkarenie je výnimočné spomedzi iných 
športov vo svojej fyzickej nenáročnosti, 
i  keď je to len relatívny pohľad, pretože 
za jeden tréning či turnaj nachodíte k terču 
aj niekoľko kilometrov. Svoju unikátnosť 
majú však šípky v relaxe a rozvoji koncen-
trácie každého hráča. V  šípkach nehráte 
ani tak so svojím súperom, ako so sebou 
samým. Úspechom je presný zásah cielené-
ho čísla, veľkým úspechom sú pravidelné 
zásahy cielených bodov. V tom je najväčší 
rozdiel medzi šípkarmi, každý vie trafiť 
cieľ, ale tí najlepší ich triafajú pravidelne. 
Pri šípkach sa preto naučíte sústrediť sa 
a naučíte sa upokojiť sa v záťažovej situá-
cii. Matematika je ďalšia pridaná hodnota 
šípkarenia, keď si postupom času osvojíte 

pomerne náročnú násobilku, sčítanie a od-
čítanie v  priebehu zopár sekúnd, pretože 
nemôžete pri terči otáľať a  počítať, musí 
to byť samozrejmé a  rýchle. Držanie tela 
a rovnováha sú vlastnosti, ktoré si osvojíte, 
pretože pred terčom musíte stáť na  jednej 
nohe, druhou sa len opierate a udržiavate 
rovnováhu a  ľahký, ale presný hod šípky 
spevní vaše ruky a  ramená. Chuť víťaziť, 
zábava pri hre, úsmev či priateľské po-
danie rúk pred a po zápase s vaším súpe-
rom sú ďalšie lákadlá, prečo prepadnúť 
tomuto športu. Šípkarské vybavenie je 
tiež pridanou hodnotou tohto športu, terč 
nezaberá doma takmer žiadne miesto a in-
vestícia do  príslušenstva je v  desiatkach 
eur. Unikátnosťou šípiek je napríklad aj 
bodovanie – v  šípkach vyhráte, keď máte 
na konci zápasu prvý nulu. 

Kto sa môže zúčastniť na ligových kolách 
a ako to u vás funguje?
Nitrianska šípkarská liga je otvorená liga 
po  celý rok, to znamená, že je to systém 
jednotlivých turnajov, na  ktoré sa môže 
prihlásiť každý, kto má záujem. Naše 
hracie dni sú štvrtky podvečer a celý tur-
naj trvá približne päť hodín. Začína sa 
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Viac informácií o tomto 
odvetví športu sa dozviete 
na www.sipkynitra.sk

rozžrebovaním hráčov do  skupín, každý 
hráč si teda zahrá 4 – 5 zápasov, najlepší 
dvaja z  každej skupiny postupujú do  ďal-
ších bojov, ostatní končia okolo deviatej 
hodiny. Niektorí noví záujemcovia majú 
strach z  hanebnej porážky, je to však len 
mýtus, ktorého sa netreba obávať. Prehra 
je bežnou súčasťou športu a  vyhrať môže 
len jeden najlepší.

Aké máte ciele?
Občianske združenie vzniklo v roku 2010 
a  jeho založením sme chceli pokračovať 
v  tradícii a  vytvárať priestor a  možnosti 
pre rozvoj šípkarenia v našom meste a ce-
lom nitrianskom regióne. Dnes môžeme 
skonštatovať, že okrem Nitranov navšte-
vujú našu ligu aj hráči zo severu kraja, 
z  Topoľčian, Partizánskeho až po  južné 
Nové Zámky či Komárno, pravidelne nás 
navštevujú hráči z  Bratislavy a  taktiež aj 
Zlatých Moraviec. Máme ambíciu rozšíriť 
pravidelný počet hráčov na päťdesiat, v bu-
dúcich sezónach na  ešte viac. Chceli by 
sme rozdeliť ligu na samostatnú juniorskú, 
ženskú a  v  seniorskej kategórii vytvoriť 
prvú a druhú ligu. Máme skvele našliapnu-
té a záujem o tento unikátny šport neustále 
rastie. Podarilo sa nám stať sa súčasťou 
nitrianskeho titulu Európske mesto špor-
tu 2018, čím sme sa zaradili do  športovej 
rodiny nášho mesta. Pred niekoľkými 
mesiacmi sme spustili projekt Šípkarská 
akadémia, ktorá je určená pre deti od  10 
rokov, juniorov do  18 rokov a  dospelých, 
ktorí majú záujem buď o  úplné začiatky, 
alebo o zlepšenie svojej techniky hádzania. 
Veríme, že sa dostaneme aj na druhý stu-
peň základných škôl, na stredné či vysoké 
školy. V  tomto smere máme ešte kopec 
práce, na ktorú sa veľmi tešíme.
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     jarných  
   zeleninových 
jedál

10
Špargľa obalená 
v prosciutte s pečenými 
zemiakmi a bernais 
omáčkou 

Ingrediencie:

800 g špargľa
5 – 6  zemiakov
160 g prosciutto
maslo
bernais omáčka
soľ
mleté biele korenie

Postup: 
Špargľu škrabkou na  zemiaky ošúpeme 
a uvaríme v jemne osladenej vode. Medzitým 
si postavíme variť zemiaky. Uvarenú špargľu 
zabalíme do prosciutta a opečieme na masle. 
Nezabudneme osoliť a okoreniť. So špargľou 
môžeme opekať aj zemiaky. Špargľu podáva-
me preliatu omáčkou.

Šalát z vodného melónu 
s koriandrom a syrom
Ingrediencie:

1/2 ks melón červený
zmes listových šalátov
parenica
med
koriander

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

Jarné cestoviny so 
špenátom

Ingrediencie:

čerstvý špenát
červená cibuľa
čerstvé reďkovky
sezam
slnečnicové semiačka
rastlinné maslo
soľ
čierne korenie

Postup: 
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 rast-
linného masla zľahka orestujeme cibuľku 
so sezamom a  slnečnicovými semiačkami. Nakoniec všetko zmiešame a  pridáme 
na plátky nakrájané reďkovky.

Rímsky šalát so sušenými 
paradajkami, olivami 
a parmezánom

Ingrediencie:

1 ks šalát rímsky
ocot vínny biely
olej olivový
olivy
sušené paradajky
soľ
korenie mleté
parmezán

Postup: 
Umytý a  očistený listový šalát zmieša-
me s  olivami, sušenými paradajkami 
a parmezánom.

Zapečený hlávkový šalát

Ingrediencie:

100 g údená slanina
4 vajcia
300 ml jogurt
50 g syr
3 ks hlávkový šalát
1 viazanička cibuľa
soľ

Postup: 
Údenú slaninu nakrájame na  kocky, opra-
žíme, pridáme nakrájanú mladú cibuľku 
aj s  vňaťou a  podusíme. Potom pridáme 
na  rezance nakrájaný umytý šalát, všetko 
spolu premiešame, preložíme na vymastený 
pekáč, zalejeme jogurtom, v  ktorom sme 
rozšľahali vajcia so soľou. Povrch posype-
me nastrúhaným syrom a v rúre zapečieme.

Špargľa s horúcim maslom, 
opečenou strúhankou 
a petržlenovými zemiakmi

Ingrediencie:

800 g špargľa
5 – 6  zemiakov
maslo
petržlenová vňať
2 hrste strúhanka
soľ
mleté biele korenie

Postup: 
Špargľu škrabkou na  zemiaky ošúpeme 
a uvaríme v jemne osladenej vode.Medzitým 
si postavíme variť zemiaky. Ak je špargľa 
uvarená, opečieme ju zľahka na  masle, 
osolíme a okoreníme. Strúhanku opečieme 
nasucho, posypeme strúhankou a prelejeme 
maslom. Podávame so zemiakmi.

Zdravá kuchyňa
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Kalerábový nákyp 
s kuracím mäsom
Ingrediencie:

750 g zemiaky
3 ks kaleráb
2 KL hydinový vývar
0,5 kg kuracie prsia
1 PL olej
 soľ
 mleté biele korenie
 muškátový orech
2 PL maslo
2 – 3 PL hladká múka
75 g tvrdý syr
150 g kyslá smotana
 petržlenová vňať

Postup: 
Rúru predhrejeme na  200 °C. Zemiaky 
uvaríme v  šupke, ošúpeme a  nakrájame 
na  plátky. Kaleráb ošúpeme, umyjeme 
a  nakrájame na  plátky, trochu kalerábovej 
vňate umyjeme a  nahrubo nasekáme. 0,5 l 
vody a vývar necháme zovrieť, pridáme ka-
leráb a varíme 10 minút. Vyberieme, vývar 
necháme na  ďalšie použitie. Kuracie prsia 
umyjeme, osušíme, v  panvici zohrejeme 
olej a mäso na ňom z každej strany približ-
ne 7 minút opečieme, osolíme, okoreníme 
a nakrájame na tenké plátky. Mäsový výpek 
rozriedime vývarom a  necháme prevrieť. 
V hrnci rozpustíme maslo, pridáme múku 
a  zapražíme. Zalejeme vývarom, premie-
šame, necháme zovrieť. Syr nastrúhame. 
Do  omáčky vmiešame polovicu nastrú-
haného syra, kyslú smotanu a  nesekanú 
kalerábovú vňať. Premiešame a  dochutí-
me soľou, korením a  trochou strúhaného 
muškátového orieška. Do  pekáča uložíme 
plátky kalerábu, zemiakov, mäsa a zalejeme 
omáčkou. Posypeme zvyšným syrom, vloží-
me do predhriatej rúry a pečieme približne 
30 minút. Nakoniec ozdobíme nasekanou 
petržlenovou vňaťou.

Zeleninové rizoto

Ingrediencie:

30 g masť
150 g mrkva
150 g kaleráb
150 g karfiol
100 g hrášok
200 g ryža
 mleté čierne korenie
 petržlenová vňať

Postup: 
Očistenú a  pokrájanú zeleninu udusíme 
na masti, posolíme a pridáme karfiol rozo-
bratý na drobné ružičky a predtým uvarený 
vo vode. Spolu podusíme a pridáme umytú 
ryžu. Zalejeme vodou, jemne premiešame 
a dusíme spolu v rúre. Do uduseného pridá-
me nadrobno pokrájanú zelenú petržlenovú 
vňať a  mleté čierne korenie. Podávame so 
šalátom alebo kompótom.

Kaleráby plnené mäsom 
a šampiňónmi

Ingrediencie:

600 g kaleráb
30 g maslo
10 g hladká múka
100 g kyslá smotana
 mleté korenie
 citrónová šťava
150 g údené mäso
100 g cibuľa
100 g šampiňóny
8 g strúhanka
20 g tvrdý syr
 petržlenová vňať
 voda
 soľ

Postup: 
Kaleráby očistíme a  zrežeme z  nich vršky. 
Vnútro vyberieme, osolíme, podlejeme vo-
dou a  prikryté udusíme do  mäkka (asi 10 
minút). Z masla a múky pripravíme svetlú 

zápražku, povaríme ju so smotanou a s du-
žinou z  kalerábov, okoreníme, okyslíme 
a  pridáme pomleté mäso. Cibuľu a  šam-
piňóny posekáme a  popražíme na  zvyšku 
masla, pridáme strúhanku, všetko spolu aj 
s  mäsom premiešame. Kaleráby naplníme, 
vložíme do  vymasteného kastróla alebo 
nádoby z  ohňovzdorného skla, posypeme 
postrúhaným syrom, pokvapkáme maslom, 
priložíme vršky kalerábov a  zapečieme 
v rúre.
Nakoniec posypeme petržlenovou vňaťou 
pokrájanou nadrobno. Podávame s  ryžou 
alebo so zemiakmi.

Hráškový krém s lososom
Ingrediencie:

200 g losos
2 ks šalotka
1 strúčik cesnak
2 ks jarná cibuľka
40 g maslo
800 g mrazený hrášok
100 g mladý hrášok
50 ml smotana
400 ml kurací vývar
1 KL citrónová šťava
 soľ
 muškátový oriešok
5 lístkov mäta

Postup: 
Šalotku, cesnak a  jarnú cibuľku nadrobno 
nakrájame a  opatrne opražíme na  masle 
do sklovita. Prilejeme vývar a pridáme mra-
zený hrášok. Lososa z oboch strán prudko 
opečieme na masle a pridáme do polievky. 
Varíme 15 až 20 minút. Všetko rozmixuje-
me a znova necháme prejsť varom. Do kré-
mu pridáme na zjemnenie smotanu, štipku 
muškátového orieška, pokvapkáme citró-
novou šťavou a  osolíme. Pred podávaním 
pridáme do  krému nasekané lístky mäty 
a čerstvý hrášok.




