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Jedlé kvety
— Ktoré kvety  
sú jedlé? —

Jedlé kvety pochádzajú zo starovekého Ríma 
a v gastronómii sa používajú už vyše 150 rokov. Ak si 
ich zo svojho detského jedálnička nepamätáte, nič sa 
nedeje. V  špeciálne dopestovanej forme boli určené 
len pre vybranú spoločnosť. Dnes sa to však zmenilo.

Viete, že existuje  
viac ako 70 druhov  
kvetov, ktoré možno  
konzumovať?
V talianskej kuchyni sú mimoriadne obľúbe-
né vyprážané cuketové kvety. Lupienky ruží 
sa zase často vyskytujú v  indických pokr-
moch. U  nás ich však väčšina ľudí považuje 
len za ozdobu. 

Celé kvety alebo okvetné lístky sa používajú 
do šalátov, čajov, na dezerty. Dodajú však 
nové chute aj cestovinám, zmrzline, limoná-
dam či kokteilom. 

Jedlé kvety premenia pohár šampanského 
na kúzelný nápoj. Jednoduchý plátok nízko-
tučného cheesecaku s nimi bude vyzerať ako 
najväčšie majstrovské dielo.

Bezpečné kvety
Do jedla dávajte len kvety, ktoré poznáte 
a  o  ktorých viete, že sú jedlé. Konzumujte 
kvety, ktoré sa pestujú na tento účel, alebo ste 
si ich sami vypestovali bez akýchkoľvek che-
mických postrekov. Kvety z kvetinárstva alebo 
zo škôlky nie sú vhodné, pravdepodobne boli 
ošetrené pesticídmi či herbicídmi. 

Na konzumáciu sa nehodia ani rastliny rastú-
ce pri cestách alebo kvety z verejných parkov. 

Konzumujte iba okvetné lístky, piestiky a  ty-
činky predtým odstráňte. Zostať môžu len 
v malých kvetoch ako bazalka či tymian.

Pozor si musíte dať, ak trpíte alergiami, aj jed-
lé kvety ich môžu zhoršiť.Ak chcete zachovať 
kvety čerstvé, rozložte ich na vlhké papierové 
utierky vo vzduchotesnej nádobe do chladnič-
ky. Takto vydržia až 10 dní.

Tieto kvety sú jedlé:

Levanduľa
Sladké, pikantné a  parfumované kvietky 
sú skvelým doplnkom k  sladkým i  slaným 
pokrmom.

Kapucínka
Je jedným z najpopulárnejších jedlých kvetov. 
Svojou ostrou pikantnou chuťou pripomína 
potočnicu lekársku, ktorá sa často vyskytuje 
v britských receptoch pod názvom watercress.

Ruže
Lístky majú silnú arómu. Ideálne sú v  nápo-
joch, môžete nimi posypať dezerty, hodia sa 
aj do džemu. Všetky ruže sú jedlé, výraznejšiu 
chuť majú tmavšie odrody.

Kvety cukety a tekvice
Kvety z  oboch rastlín sa hodia na vyprážanie 
v  ľahkom cestíčku. Pred použitím z  nich od-
stráňte tyčinky.

Fialky
Sú sladké a krásne v šalátoch ako ozdoba dezer-
tov či nápojov. Stačí, ak ich opatrne namočíte 
do rozšľahaného bielka a obalíte v krupicovom 
cukre.

Pažítka, cesnak
Všetky kvety z rodu Allium (pór, pažítka, ces-
nak) sú jedlé a chutné. Chute oscilujú od jem-
nej pórovej po robustnú cesnakovú.

Nechtík
Kvety sú korenisté, žiarivo žltej farby. Hodia 
sa do polievok, cestovín, ryže, do bylinkového 
masla i do šalátov.

Rukola
Kvety majú pikantnú príchuť podobne ako listy. 
Sú bielej i žltej farby s tmavofialovými pruhmi.

Bazalka
Kvety prechádzajú od bielej cez ružovú až 
po levanduľovú. Chutia skoro ako listy, len 
jemnejšie.

Borák
Kvety sú krásne modré a chutia ako uhorka.

Klinček
Kvety chutia sladko a sú dosť aromatické.

Chryzantéma
Má ostrú až štipľavú chuť, ale na tanieri je zau-
jímavá pre širokú škálu farieb.

Citrusy
Citrusové kvety sú sladké a  veľmi voňa-
vé. Pridávajte ich opatrne, aby ste jedlo 
neprevoňali.

Ibištek
Kvet má kyslastú chuť. Stačí ho dať na dno 
pohára obľúbeného sektu a sledovať, ako okolo 
neho prúdia bublinky. Z kvetov ibišteka, trsti-
nového cukru a vody vznikne sirup, pripomí-
najúci chuť malín a rebarbory.

Ďatelina
Kvety sú sladké s nádychom sladkého drievka.

Fuksia
Pikantné farebné kvety sú vždy krásnou 
prílohou.
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THE ART OF

LINGERIE
Zvodné, sexy, zmyselné. Balkónová podprsenka 

 a ladiace brazilky v nových, žiarivých odtieňoch.

SK_M&S_SUM16_Lingerie_Nitra Mlyny_210x240.indd   2 15.04.16   11:41

DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV SA MÔŽE V JEDNOTLIVÝCH PREDAJNIACH LÍŠIŤ.

SK_M&S_SUM16_Lingerie_Nitra Mlyny_210x240.indd   1 15.04.16   11:41



THE ART OF

LINGERIE
Zvodné, sexy, zmyselné. Balkónová podprsenka 

 a ladiace brazilky v nových, žiarivých odtieňoch.

SK_M&S_SUM16_Lingerie_Nitra Mlyny_210x240.indd   2 15.04.16   11:41
Predajňu M&S nájdete v Galérii MLYNY na prízemí a 1. poschodí. 9



Dom módy 
Prada
— História módnej značky —
Prada je slávny taliansky dom módy, ktorý založil 
v  Miláne v  roku 1913 Mario Prada spolu s  bratom 
Martinom pod názvom Fratelli Prada. V  začiatkoch 
módny dom predával iba luxusné kožené kabelky, 
obuv a doplnky.

Už v roku 1919 sa Prada stala výhradným do-
dávateľom kabeliek a doplnkov pre kráľovský 
dvor. Mario Prada zastával skôr názor, že žena 
podnikaniu nemôže rozumieť tak dobre ako 
muž, a  preto ženskej časti rodiny znemožnil 
rozhodovať o  veciach týkajúcich sa výroby 
produktov. Avšak Mariov syn nemal záujem 
pokračovať v  otcových šľapajach a  podnik 
sa dostal do rúk jeho prvej manželky Luisie 
Prada. V roku 1978 na riadiacu pozíciu nastú-
pila druhá žena ‒ jej dcéra a Mariova vnučka 
Miuccia Prada.

Miuccia začala s výrobou vodeodolných tašiek, 
mala obchodného ducha a tiež talent a cit pre 
módu. So vstupom konkurencie na trh v podo-
be módneho domu Gucci a  jemu podobných 
doľahla na módny dom Prada menšia finančná 
kríza, a taktiež bol ochudobnený o zákazníkov.

Koncom 70. rokov prišla Miucciu s výborným 
marketingovým ťahom v  podobe kabelky 
s názvom Pocone. Táto kabelka bola vyrobená 
z čierneho nylonu, ktorý bol typickým mate-
riálom pre vojenské oblečenie. Kabelka a ma-
teriál, z ktorého bola vyrobená, si získali veľa 
priaznivcov a sú obľúbené aj dnes. V roku 1977 
sa Miucciu spoznala s  Patriziom Bertellim, 
Talianom, ktorý začal podnikať s  koženými 
výrobkami už ak 17-ročný. Jeho kožené vý-
tvory boli zväčša veľmi dobré kópie výrobkov 
Prady. Miucciu ho zažalovala, no výsledkom 
jej žaloby nebolo finančné odškodnenie 

a príkaz na zastavenie Patriziovej činnosti, ale 
ich svadba v roku 1987.

Keďže Patrizio bol naozaj zbehlý v podnikaní, 
mohla sa Miucciu venovať skôr dizajnérstvu. 
V  roku 1979 predstavila svoju prvú kolekciu 
kabeliek. Pri tvorbe sa nechala inšpirovať 
tvrdým militarizmom, hlavným materiálom 
bol opäť čierny nylon. Začiatkom 90. rokov 
začal módny dom Prada expandovať kabel-
ky do celej Európy a  otváral sa jeden butik 
za druhým. Krátko na to predstavila Prada 
kolekciu topánok a Miucciu navrhla klasickú 
Prada kabelku, ktorá sa priam cez noc stala 
veľkým hitom. Bola praktická a  módna, ma-
sívna a viacúčelová.

I módni laici dnes vedia o Prade, a to vďaka fil-
mu Diabol nosí Pradu v hlavnej úlohe s Meryl 
Streep a  Anne Hathaway, v  ktorom Meryl 
Streep ako šéfredaktorka magazínu Runway, 
fiktívnej verzie najpredávanejšieho módne-
ho magazínu Voque nosí dizajnérske kúsky 
od Prady alebo Hermés. V  roku 2007 Prada 
predstavila prvý Prada mobilný telefón LG 
KE850. Má veľký dotykový displej, rozmermi 
sa podobá na iPhone, má dvojmegapixelový 
fotoaparát a  všetky klasické funkcie. Okrem 
kabeliek a  kožených doplnkov produkuje 
Prada aj celé kolekcie oblečenia, kde kombi-
nuje rôzne materiály a snaží sa zvýrazniť žen-
skosť zákazníčok.

Premyslené, unikátne a  šokujúco dokona-
lé. Také sú modely, ktoré navrhuje Miuccia. 
Zachádzajú za hranice jednotvárnosti a  všed-
nosti. Kratučké šaty a overaly dotvárané kryštá-
likmi, jemný kaftan, šifón zdobený perličkami, 
to sú najhorúcejšie novinky od Prady.
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Kolekcia 
OCEAN

Kolekcia inšpirovaná švédskou tradíciou 
oslavy leta Midsummer. Táto kolekcia zahŕňa 
romantické maxišaty, vlasové ozdoby, čipky 

a  blúzky s  výšivkami. Nosné farby kolekcie sú 
biela a indigo.

Kľúčové 
prvky

Ženský komfort
Plážové tuniky

Voľné, padavé siluety
Farby oceánu

Leto je tu! Kolekcia inšpirovaná oceánom je 
plná skvelých kúskov, ktoré vám dodajú luxus-
ný a  moderný vzhľad. Šaty vo farbách oceánu 
sú ideálne na letnú dovolenku, stačí pridať pár 

slnečných okuliarov a  môžete ísť. Zelená a  ak-
vamarínová sú hlavné farby kolekcie. Siluety sú 
padavé a uvoľnené.

Kolekcia 
MIDSUMMER

Kľúčové 
prvky
Maxi šaty

Bohémsky štýl
Čipka
Kvety

Výšivky
Romantické  

strihy

Predajňu Lindex nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí. 13



Predajňu Humanic nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.

Letné  
trendy od 
Leto je pre mnohých obľúbeným ročným obdobím, je to čas, 
keď si užívame viac voľna – na dovolenkách, prázdninách, 
na grilovačkách s priateľmi či na večernej párty. Na každú 
z týchto príležitostí je dobré mať vhodnú obuv, vďaka ktorej 
sa budeme cítiť príjemne. 
 
V dámskej móde HUMANIC ponúka mimoriadne trendové remienkové sandále, do popredia sa 
opäť dostáva drevo, korok a lyko na podpätkoch a klinových podrážkach. Z farieb dominujú ružo-
vozlatá a strieborná. 

V pánskej móde sa nosia takisto na sandáloch korkové podrážky, ktoré sa dokonca kombinujú s biz-
nis oblekmi. Rovnako obľúbené sú aj našuchovacie topánky z jemnej hladkej kože alebo jemného 
velúru. A na výslní toto leto ešte zostávajú v dámskej aj pánskej móde aj espadrilky. 

Deti majú rady predovšetkým pohodlie, takže si určite obľúbia letné trekingové sandále, ktoré sú 
úžasne vzdušné a zároveň úplne trendové. Z letnej kolekcie HUMANIC si skrátka vyberie každý.
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Mladý talentovaný herec Tomáš Turek pôsobí v Divadle 
Andreja Bagara prvú sezónu. Narodil sa v Starej Ľubovni, 
ale celé detstvo prežil v Novej Ľubovni, kam sa rád vracia 
za rodinou a kamarátmi. Vyštudoval VŠMU v Bratislave, 
kde nazbieral množstvo hereckých skúseností, najmä 
prostredníctvom rôznych školských projektov. Po škole 
si so spolužiakmi, s  ktorými mal silné priateľské vzťa-
hy, založili Divadlo DPM, a  popritom stíha hosťovať 
aj v  SND. V  aktuálnej sezóne v  DAB v  Nitre ho môžete 
vidieť v  dvojpredstavení Hamlet je mŕtvy – Faust je 
hladný, kde stvárňuje postavu Roberta. V  súčasnosti 
sa v DAB pripravuje nová inscenácia Podivný prípad so 
psom, v ktorej si Tomáš zahrá hlavnú postavu mladého 
autistického chlapca Christophera.

DIVADELNÉ PRÁZDNINY
Po premiére inscenácie Podivný prípad so 
psom v DAB, ktorá bude začiatkom júna, začne 
pre Tomáša ďalší skúšobný proces s divadlom 
DPM, s  ktorým by mali mať premiéru novej 
inscenácie začiatkom júla. Aj napriek tomu, 
že začnú divadelné prázdniny, Tomáša čakajú 
v  lete aj nejaké pracovné povinnosti. Okrem 
toho sa zúčastní na viacerých festivaloch, ako 
sú Kremnické gagy, Dotyky a  spojenia a  ďal-
šie iné. Napriek tomu, že toto leto bude sčasti 
pracovné, Tomáš si plánuje nájsť čas aj na 
oddych. Veľmi rád má more, ale ako tvrdí, nie 
je vyslovene „morský typ“, no chystá sa s  ka-
marátmi na dovolenku do Chorvátska. Tomáš 
obľubuje aj hory, rád trávi čas na Slovensku 
a vychutnáva si slovenskú prírodu. Často chodí 
do lesa alebo relaxuje na chalupe na Kysuciach. 
„Mám rád aj také drsnejšie podmienky, ako 

To
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áš
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Chalupa bez 
elektriny,  
voda zo 
studne
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— rozhovor — 
napríklad chalupa bez elektriny a voda zo stud-
ne. Nemusím mať hotel, more a pohodlie.“ 

RODINA A KAMARÁTI
Napriek tomu, že Tomáš nemá toľko voľného 
času, ako by potreboval, vždy sa snaží v  lete 
tráviť určitý čas aj doma, v  Novej Ľubovni, 
lebo rodinu cez sezónu vidí len zriedka. Keďže 
domov to má ďaleko a na dva dni sa mu tam 
neoplatí ísť, rodičia skôr chodia za Tomášom, 
keď sa idú pozrieť na jeho premiéry. Domov sa 
vracia rád, aby venoval nejaký ten čas aj svojej 
rodine a kamarátom, ale ako hovorí, nevydrží 
doma dlho, maximálne 4 ‒ 5 dní, potom zno-
vu niekam odíde. Rodičia si už zvykli, odkedy 
Tomáš odišiel študovať do Bratislavy na VŠMU, 
tak ho vidia málokedy: „Ale je to potom milšie, 
keď sa vrátim domov, som im vzácnejší a všetci 
sú radi, že som prišiel.“

HRA NA GITARU A UKULELE
Tomáš okrem toho že hrá v divadle, veľmi rád 
skladá vlastné piesne, spieva a  hrá na gitare. 
Peniaze na svoju prvú gitaru si zarobil na stre-
doškolskej brigáde a dokonca sa na nej naučil 
hrať ako samouk. Hudobne nadaný herec sa 
postupne naučil hrať aj na basgitare, ukulele 
a  kontrabase, čo sa mu potom zišlo aj počas 
štúdia na VŠMU. 

PRVÁ DIVADELNÁ ROLA V DAB
Prvá divadelná rola ako čerstvého absolventa 
VŠMU a  interného člena hereckého súboru 

bola inscenácia HAMLET JE MŔTVY ‒ FAUST 
JE HLADNÝ s postavou Róberta.
Aj napriek neveselej téme, ktorú v sebe táto hra 
nesie, skúšobný proces bol veľmi príjemný a zá-
bavný. „Myslím si, že k  vytváraniu inscenácie 
prispel najmä kolektívny prístup a  otvorenosť 
režiséra Braňa Holíčka. Ten prijímal podnety 
od hercov, a tak vzniklo dielo, v ktorom dostal 
každý priestor. Samotná príprava, ale aj všetky 
ďalšie odohrané predstavenia si vyžadujú ob-
rovské nasadenie a sústredenosť, keďže sme na 
javisku počas celej hry, nikto neodchádza do 
zákulisia, takže zhruba hodinu sme divákom 
neustále na očiach. Je to pre mňa úžasná skúse-
nosť a ďakujem za túto príležitosť,“ tvrdí Tomáš 
Turek. 

PODIVNÝ PRÍPAD SO PSOM
Kým začnú v DAB divadelné prázdniny, Tomáš 
sa ešte potrápi skúšaním novej, trochu nároč-
nej inscenácie PODIVNÝ PRÍPAD SO PSOM. 
Obavy z  toho, že si zahrá svoju prvú hlavnú 
postavu necíti, skôr sa na to teší. Istú zodpo-
vednosť však pociťuje, no nervozitu z nového 
prebíja radosť. Je to hra, ktorá ho oslovila od 
prvého okamihu, zaujala ho najmä forma, 
akou sa zrealizuje. „Moja postava je náročná 
hlavne tým, že ide o  najmladšieho detektíva 
v histórii, ktorý je neobyčajne nadaný, citlivý, 
ale má úplne odlišné správanie a videnie sveta 
ako my, bežní ľudia. Je autista. S takýmto sprá-
vaním sa v  živote nestretávame často, preto 
je náročné sa do postavy vžiť a autenticky ju 

stvárniť. Musím sa veľmi sústrediť, aby som 
si toto verné stvárnenie udržal počas celej 
inscenácie.“ 

ROLA AUTISTU AKO VÝZVA
Tomáš sa na postavu autistického chlapca 
s  Aspergerovým syndrómom vopred pripra-
voval. Najprv si prečítal román PODIVNÝ 
PRÍPAD SO PSOM a  potom si kúpil knihu 
o autizme DESAŤ VECÍ, KTORÉ BY DIEŤA 
S AUTIZMOM CHCELO, ABY STE VEDELI. 
Napriek tomu, že hlavná postava je autista, 
Tomáš sa s ňou stotožňuje v mnohých veciach. 
„Christopher vie všetko pomenovať pravým 
menom a vyžaduje to aj od svojho okolia. Je to 
chlapec, ktorý nerozumie metaforám a svojím 
vyjadrovaním dokáže zaskočiť a dostať do úz-
kych všetkých naokolo. Spoločné však máme 
to, že Christopher sa veľa pýta, aj ja sa veľa pý-
tam.“ Tomáš si však nemyslí, že jeho postava 
je najnáročnejšia: „Ostatné postavy sú taktiež 
náročné, keďže všetci herci sú na javisku po 
celý čas a  niektorí z  hercov stvárňujú aj šesť 
postáv.“ 

PR DAB
Foto: Archív DAB/Archív Tomáš Turek
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Nájdite svoje ideálne plavky...
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 ...s ktorými za žijete dobrodru žstvo
Navštívte našu predajňu v Galérii MLYNY na prízemí
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Nitru 
udržiavame 
pieskom  
v napätom 
očakávaní
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— rozhovor — 
V lete 2016 sa bude v Galérii MLYNY opäť konať obľú-
bený festival pieskových sôch. Na pár otázok ohľadom 
tvorby z netradičného materiálu a samotného festiva-
lu nám odpovedali sochári Tomáš Bosambo a Radovan 
Živný.

Kto vás priviedol k sochárstvu?
TB: Nenapadá mi konkrétny človek, ktorý by 
ma k sochárskej tvorbe priviedol. Začínal som 
už v detstve ako  autodidakt rezať malé dreve-
né figúrky, o spracovávaní dreva som sa niečo 
dozvedal od svojho dedka, ktorý bol vyučeným 
tesárom. Na telovýchovnej škole som sa trochu 
zoznámil s anatómiou, potom už nebolo ďaleko 
k sochám a tiež k iným materiálom.

RŽ: K tvorbe sôch som sa dostal cez netradičný 
sochársky materiál – piesok, a to úplnou náho-
dou na španielskych plážach v roku 1997. Som 
teda sochársky samouk, ale poučený a vyučený 
intenzívnym štúdiom grafického dizajnu (ate-
liér Vítězslava Švalbacha), tradičných grafic-
kých techník, kresby i  maľby na Masarykovej 
univerzite v Brne. 

Koľko pieskových festivalov 
navštívite ročne a ktoré sú pre vás 
najzaujímavejšie?
TB: Nikdy som nemal tvorbu z  piesku ako 
hlavnú, na festivaloch som trávil tak maximál-
ne dva mesiace ročne, dnes som festivaly ob-
medzil na 2 až 3, k tomu naviac nejaké zákazky 
z piesku.

RŽ: Počas roka navštívim 10 až 15 pieskových 
festivalov, súťaží, prehliadok, Nitra patrí k tým 
najlepším z  nich. Tento rok nemám v  kalen-
dári inú akciu, ktorá by sa kvalitatívne výstave 
v Mlynoch vyrovnala.

V Nitre ste už tretíkrát, ako sa vám 
tu páči a aké máte od festivalu 
očakávania?
TB:  Nitru ako mesto mám rád z viacerých dô-
vodov. Je to krásne historické mesto a z môjho 
pohľadu návštevníka i  veľmi pekne upravené. 
Ľudia, s ktorými som mal česť pracovať, boli bez 
výnimky milí a  ochotní. V  neposlednom rade 
som si tu s kolegami-sochármi užil aj nočný kul-
túrny život, absolvoval rockové koncerty a ako 
bývalý závodný korčuliar aj inline korčuľovanie. 
Som presvedčený, že si aj tohtoročný festival 
užijem rovnako ako predchádzajúce nielen po 
výtvarnej stránke, ale aj po stránke ľudskej.

RŽ: Výstava pieskových sôch, ktorú spoluor-
ganizujeme v  Mlynoch už tretí raz, je jednou 
z  mojich najobľúbenejších prehliadok pies-
kového sochárstva na svete vôbec. Je to dané 
výbornými podmienkami, ktoré v  priebehu 
rokov prirodzene vyplynuli zo skvelej spoluprá-
ce medzi sochárskym tímom a  organizátormi 
z  Galérie MLYNY. Tí dávajú tvorcom dôveru 
a voľnú ruku v tvorbe, ktorá potom, nespútaná 
akýmikoľvek limitmi, vrátane nosnosti podlažia, 
dáva plody mimoriadne unikátne vo svete pies-
kových prehliadok. Najlepší pieskoví sochári 
z rôznych krajín a rôznorodých kultúr sa potom 
radi do MLYNOV vracajú na ďalšie ročníky toh-
to happeningu, aby vytvorili a predstavili nové 
diela, ktoré potom môžu návštevníci obdivovať 
počas letnej sezóny. Keďže žijeme v  prevratnej 
dobe, i keď z pohľadu Európy možno pokojnej, 
využívajú umelci príležitosť osloviť množstvo 
návštevníkov svojimi dielami, s často kritickými, 
provokatívnymi a kontroverznými námetmi na 
zamyslenie. Podľa reakcie publika to vyzerá, že 
úspešne, a  to je asi to najdôležitejšie, pretože 
väzba medzi tvorcami, organizátormi a  verej-
nosťou je tak naplnená, čo sa ani zďaleka nedarí 
všetkým výstavám súčasného umenia, ktoré je 
často verejnosťou nepochopené. Osobne od toh-
toročnej prehliadky očakávam, že bude výstavou 
na najvyššej výtvarnej úrovni, ktorá bude mať čo 
povedať a osloví čo najširšiu verejnosť.

Inšpirovala vás niečím aj Nitra?
TB: Mám rád históriu Nitry, ktorá ma inšpiro-
vala k tomu, aby som si zopakoval a intenzív-
nejšie sa venoval obdobiu Veľkomoravskej ríše, 
kniežaťu Pribinovi i  legende o Corgoňovi. A čo 
by som to bol za návštevníka, keby som ne-
navštívil všetky pamätihodnosti ‒ Nitrianskym 
hradom počnúc a napríklad Kalváriou končiac.

RŽ: Nitra samotná ma zatiaľ priamo neinšpi-
rovala k  vytvoreniu konkrétneho výtvarného 
diela,  ak opomeniem zákazku mesta na vytvo-
renie repliky súsošia Cyrila a  Metoda v  roku 
2011. Ide o mesto so silným genius loci a výni-
močnou históriou.V čase, keď sme tu pracovali, 
som si Nitru veľmi obľúbil, mám tu priateľov 
a rád sa do Nitry vraciam.

— rozhovor — 
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Je ťažké vybrať ten správny piesok 
na sochy?
TB: Vybrať piesok ťažké nie je, ale s niektorými 
druhmi piesku je ťažké pracovať. Na prácu je 
najvhodnejší piesok kopaný, ten, ktorý má do-
statok ílu, a je jemný, najlepšie frakcia 0 ‒ 1 mm. 
Prané piesky, napríklad na betón, veľmi nedr-
žia, po vyschnutí sa rozpadajú, ako napríklad 
piesok na pláži.

RŽ: Správny piesok je alfou i  omegou našej 
tvorby. Nie každý piesok je na stavbu sôch 
vhodný. Veľký podiel ílu je zárukou dobrej 
súdržnosti materiálu. Dá sa dobre stláčať i bez 
nutnosti pridania väčšieho množstva vody, čo 
je v interiéroch výhodou. Práve taký typ piesku 
sme našli neďaleko Nitry a  pracuje sa s  ním 
veľmi dobre.

Zadanie festivalu znie jasne – 
voľná tvorba. Idete v rámci tohto 
zadania na hranu technických 
možností piesku a aj vy sa snažíte 
posúvať svoje hranice?
TB: Dôvod, prečo patrí festival v Nitre k mojim 
najobľúbenejším, je, že nám nezväzuje ruky 
konkrétnym zadaním. Tak môžeme všetci pra-
covať na tom, čo je nám najbližšie a čo nám naj-
lepšie sedí. A to je tiež dôvod, prečo má tento 

festival vo svete medzi sochármi taký dobrý 
zvuk. Kvalitu festivalu navyše umocňuje to, že 
sa ho zúčastňujú skutočne špičkoví kolegovia ‒  
pieskoví sochári z celého sveta.

RŽ: Každý nový pieskový projekt v Nitre je vždy 
výzvou pre každého sochára. Pre tých, čo sa do 
Nitry vracajú, i pre tých, ktorí sem prichádzajú 
po prvýkrát. Obsahovo i technicky sa všetci sna-
žíme vždy posunúť ďalej hranice našej tvorby. 
Udržujeme tak v  tvorivom napätí našu inšpi-
ráciu i  očakávanie návštevníkov výstavy. Tiež 
sa snažíme, aby výstava priniesla niečo nové 
a prekvapivé. Veríme, že len takto sme schopní 
zaručiť, že sa naša prehliadka nestane v priebehu 
rokov fádnou a rutinnou  záležitosťou tak, ako sa 
to stalo mnohým pieskovým festivalom na svete. 
Nitru udržiavame pieskom v  strehu a  v  napä-
tom očakávaní. Bolo by fajn, keby sa toto naše 
pieskové bienále stalo kultúrnou tradíciou na 
najvyššej úrovni. Všetci na tom pracujeme!

Aké sú vaše pracovné plány 
v blízkej i vzdialenejšej budúcnosti?
TB: Okrem pieskových akcií organizujem 
a zúčastňujem sa aj na drevosochárskych sym-
póziách a  ľadových šou. V  tomto roku mám 
ešte pred sebou štyri drevárske sympóziá, dve 
pieskové zákazky a potom zákazku na niekoľko 

veľkých dubových sôch. Do blízkej i vzdialenej 
budúcnosti mám v pláne pracovať tak, aby som 
sa mohol čo najviac venovať rodine. Mám štyri 
deti, to najmladšie má 8 mesiacov.

RŽ: Moje pracovné plány sa v blízkej budúc-
nosti sústredia na túto letnú sezónu, ktorá 
bude naplnená pieskovými festivalmi a drevár-
skymi sympóziami. Koncom leta by som rád 
odcestoval ako dobrovoľník na archeologické 
práce do Bosny, kde práve prebieha odkrývanie 
najväčšej známej pyramídy na svete, objavenej 
v  roku 2006. V  zime potom plánujem v  po-
radí druhú výtvarnú inštaláciu v  Ždiari nad 
Sázavou so silne kontroverzným charakterom. 
Po februárovej expozícii s názvom ,,100 rokov 
potom”, ktorá upozorňovala na nebezpečné 
experimenty s atmosférou a umelé ovplyvňo-
vanie počasia a  klímy chemickými látkami. 
Ďalej chystám inštaláciu s  názvom ,,V mene 
peňazí”, ktorá bude nadväzovať na tematiku 
systematickej likvidácie nášho životného pros-
tredia,vrátane nášho zdravia. Posledná výstava 
vzbudila značnú diskusiu a  zmiešané reakcie, 
tak dúfam, že tá nasledovná vyvolá podobnú 
reakciu, ktorá je taká potrebná na akúkoľvek 
zmenu vecí k lepšiemu.

Ďakujeme za rozhovor.
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Slnko môže byť 
aj nebezpečné, 
investujte do 
zdravia svojho 
zraku kvalitnou 
optikou!

Slnečné okuliare sú v lete súčasťou povinnej vý-
bavy každého dospelého aj dieťaťa, hoci platí, že 
zdravé oči sa vedia prirodzene chrániť a prispôso-
bovať sile svetla. Každé oko má však dané, koľko 
svetla dokáže vstrebať bez toho, aby sa poškodilo.

Ak si kapacitu nezodpovedným správaním vyčer-
páte, s ďalšími dávkami slnečného žiarenia sa oko 
už nevyrovná. Hrozia vážne ťažkosti, od zákalov 
rohovky cez poruchy sietnice až po sivý zákal.

Kde si kvalitné okuliare  
zadovážiť a prečo?
„Tónované sklá“ si nekupujte na ulici, v drogé-
riách ani potravinách, ale v  optikách. Iba tam 
mate istotu, že okuliare majú UV filter, zachytá-
vajúci nebezpečné lúče, ktoré poškodzujú zrak. 
Bez neho sú aj tie najtmavšie sklá horšie ako 
žiadne. Oklamú zrenicu tmou, rozšíri sa a  do 
oka voľne prenikne veľa škodlivého žiarenia. 
V  takom prípade je zdravšou voľbou šiltovka, 
klobúk alebo klasické dioptrické sklá, ktoré dis-
ponujú UV filtrom.

Nosíte dioptrické okuliare,  
ale čo v lete?
Musíte si k nim zaobstarať aj špeciálne slnečné 
okuliare? Pri ťažšej krátkozrakosti či ďalekozra-
kosti sú slnečné okuliare s dioptriami nutnosťou 

Prečo sú kvalitné 
okuliare potrebné?
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z  dôvodu bezpečnosti, najmä pri bicyklovaní, 
šoférovaní či iných aktivitách vyžadujúcich zvý-
šenú pozornosť voči okoliu.

K niektorým dioptrickým okuliarom sú pribale-
né slnečné sklá ako bonus a na rám sa upevňujú 
špeciálnym klipom alebo magnetom. Okuliare 2 
v 1, teda slnečné okuliare s dioptrickými šošov-
kami, sú buď so zafarbujúcimi sa sklami, ktoré 
tmavnú po dopade slnka, alebo s dioptrickými 
slnečnými šošovkami.

Mohli by byť riešením  
aj kontaktné šošovky?
Určite áno. Vďaka nim môžete bez obmedzení 
športovať, netlačí vás rám a  nepotíte sa pod 
ním. Šošovky majú síce jednu nevýhodu, kto-
rou je ich náročnejšia starostlivosť, výhodou 
však je možnosť súčasného použitia slnečných 
okuliarov bez dioptrických skiel. Zároveň pri 
nosení kontaktných šošoviek odpadá nutnosť 
vlastniť niekoľko kusov dioptrických okuliarov, 
v prípade, že ste zároveň krátkozraký, ale aj ďa-
lekozraký. Môžete si zvoliť dokonca aj cestovné 
balenie kontaktných šošoviek, ak sa chystáte na-
príklad na dovolenku, je veľmi praktické a ceno-
vo dostupné. A ak by sa vám to páčilo, je možné 
zmeniť si na čas aj farbu očí, kontaktné šošovky 
vám to tiež umožnia, stačí si vybrať tú správnu 
farbu. :-) Voľba je na každom z nás.

Širokú ponuku dioptrických skiel rôznych 
druhov a  farieb, takisto aj ponuku kvalitných 
kontaktných šošoviek nájdete v Optike MANIA 
Galéria Mlyny.

Či je to tak alebo onak, trendy môžete byť v kaž-
dej z alternatív! Dávno je zastaralým tvrdením, 
že ten, kto nosí okuliare, nemôže byť príťažlivý 
alebo trendy. Práve naopak! Okuliare sú dnes už 
aj imidžovým doplnkom, ktorým môžete okrem 
ochrany zraku dotvoriť svoj vzhľad tak, ako si 
len želáte. V  ponuke optík MANIA nájdete tie 
najnovšie „vychytávky“ vo svete optiky ‒ také, 
aké sa nosia aj v  New Yorku, Paríži či Tokiu.  
Do letnej sezóny 2016 MANIA ako jediná sieť 
optík prináša novú svetovú značku POLICE, 
preto ak ste niekto, kto miluje byť „iný“, je to tip 
práve pre vás! :-)

Príďte si vybrať tie pravé aj vy! 

Viac informácií sa dozviete v  predajni Optika 
MANIA (na prízemí) a na www.maniashop.sk
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Katalánsky  
šperk 
BARCELONA
Je plná a  živá. Prekvapiť však môže aj neprívetivým 
sychravým počasím, hoci u  nás je krásna slnečná jar. 
Má také množstvo zaujímavostí, že i  v  daždi sa do 
nej nemusíte zamilovať na prvý pohľad, ale na druhé 
otočenie to už láska určite bude. Ak ju vystihnete, 
keď je zaliata slnkom, nebude sa vám chcieť ani odísť. 
Barcelona má svoje čaro v  každom ročnom období. 
Vraj ju stojí za to navštíviť aj v zime. Turistov je menej, 
teploty oveľa príjemnejšie ako u nás a aj ceny hotelov 
sú priaznivejšie. 

Barcelona  nesklame obdivovateľov architektú-
ry, milovníkov umenia, športovcov, fanúšikov 
futbalu ani labužníkov. A  dokonca ani tých, 
ktorí milujú lenivé dni pri mori v  každom 
počasí. Poznávanie Barcelony môžete začať 

kdekoľvek. Ak si hneď na úvod výletu chcete 
užiť z  Barcelony miesta, ktoré sú „povinnou” 
zastávkou každého turistu, vystúpte na stanici 
metra Catalunya. Ocitnete sa na veľkom ná-
mestí Placa Catalunya, kde sa všetky cesty za-
čínajú. Odporúčam vydať sa pešo smerom ku 
Gaudího domom Casa de Batlló a La Pedrera. 
Po párminútovej prechádzke po bulvári Gran 
de Gracia dosiahnete oba ciele. Zaujímavou 
je však aj samotná cesta. Cítiť z nej zlaté časy 
secesie takmer z každej fasády a tiež z interié-
rov s vkusom upravených obchodov svetových 
módnych značiek. Túto časť, samozrejme, 
vrátane Gaudího skvostov, ktoré očaria alebo 
prekvapia všetkých návštevníkov, vrelo odpo-
rúčam. Má svoje čaro v podobe príbehov, ktoré 
sa ozývajú z každej fasády. 

Nájdite si určite čas aj na more, ktoré robí 
Barcelonu jedným z tých bezstarostných miest. 
Aspoň taký pocit prítomnosť mora vyvolá-
va u  mňa. Obzvlášť v  Barcelone. V  lete, keď 
Barcelončania dopracujú, navštívia pláž, zahra-
jú si futbal, volejbal, zaplávajú si v mori a osvie-
žia sa ľahkým letným drinkom. Ak praje vašim 
potulkám počasie, prejdite sa pomaly späť 
k  námestiu Catalunya, kde sa oplatí neobísť  
jednu z  preslávených Hard Rock Café, potom 
pokračujte po známej a turistami, šmelinármi, 
pouličnými reštauráciami a  predajcami naj-
rôznejších krásnych zbytočnosti „svetových“ 
značiek posiatou La Ramblou až k brehu mora. 
Na konci La Rambla, tesne predtým, ako more 
začnete naozaj vidieť, sa každý deň predstavujú 
živé sochy, ktoré majú v obľube najmä deti. 

1 Casa Battló
2 La Pedrera
3 Park Güell
4, 5 La Rambla

1 2

3

4 5
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— cestovanie — 

Nedeľné rána majú vo veľkomestách veľmi prí-
jemnú atmosféru. Ak padá jemný dážď, je to deň 
ako stvorený na tiché snívanie. Koľko lenivých 
raňajok zrazu možno zažiť v  domoch navôkol, 
koľko príbehov sa odohráva v každom okne… 
Doprajte si výdatný spánok, po ktorom sa jedno-
ducho vyberte do ulíc. Raňajky si dajte rozhodne 
vonku. Pekárničku ponúkajúcu bagety so syrom 
a  šunkou či neodolateľný čokoládový croissant 
nájdete na každej uličke, ak na tej vašej predsa len 
nie je, iste na vás čaká za najbližšou križovatkou. 
Turisti popíjajúci svoju prvú kávu, ale aj domáci 
čítajúci dnešné noviny či náhodní okoloidúci aj 
pravidelní návštevníci pýtajúci si svoj obľúbený 
chlebík dotvárajú kolorit nedeľnej chvíle. K do-
konalému nedeľnému predpoludniu v Barcelone 
neodmysliteľne patrí návšteva galérie. Môžete 
si vybrať z  mnohých možností. Barcelona je 
s umením neodmysliteľne spätá. Ponúka sa vám 
Picasso, Miró, Dalí, Gaudí... Ak máte chuť vy-
skúšať niečo menej tradičné, odvezte sa metrom 
na stanicu Gracien. Metro v  Barcelone nepatrí 
medzi skvosty, ale rýchlo a  za dobrú cenu vás 
dovezie všade, tam sa budete chcieť pozrieť. 

Využite napríklad lístok na 10 jázd za 9,95 Eur. 
Lístok môže využiť viac osôb, za každú sa odráta 
jedna jazda a nie je časovo obmedzený. Po vy-
stúpení z metra na stanici Gracien stojíte oproti 
Torre Agbar svetoznámeho architekta Jeana 
Nouvella. Táto moderná veža je takmer na kaž-
dej pohľadnici Barcelony a  je vstupom do mo-
dernej časti mesta. Široký boullvard uprostred, 
jemné mrholenie, bežci, ktorí práve dobehli je-
den z tých bežeckých pretekov, ktoré v metropo-
lách prebiehajú takmer každý víkend. Nedeľa je 
v tejto štvrti veľmi pokojná. Navôkol pár hotelov, 
upravený exteriér a  moderné administratívne 
budovy. Počas pracovného týždňa je to skutočne 
rušné miesto. V  nedeľu však oddychuje a  spo-
malíte úplne prirodzene aj vy. Vychádzkovým 
tempom sa s  jednoduchou mapou z  hotela, 
ktorú vám dajú na každej recepcii, po pár mi-
nútach dostanete ku galérii moderného umenia 
Museum Can Framis. Nachádza sa v poetickom 
parku uprostred modernej výstavby, ktorá sa bez 
rozpakov citlivo prelína s historickými budova-
mi. Okrem dobrej architektúry oplýva táto galé-
ria aj príjemnými dielami katalánskych umelcov 

7

6
8 6 Park Güell

7 FC Barcelona
8 Hard Rock Cafe

z  obdobia začínajúceho šesťdesiatymi rokmi 
minulého storočia. Jej prehliadku zvládnu aj 
deti, a to dokonca aj vtedy, ak sú skôr fanúšikmi 
futbalu ako obdivovateľmi umenia. Priestor pre-
siaknutý tvorivosťou. To samotné prináša pocit 
radosti aj počas daždivého dopoludnia. Obed 
si môžete dať kdekoľvek v  historickom centre, 
ja odporúčam opäť more. Čajky, nekonečný 
obzor a  dobrá prímorská kuchyňa vás privíta 
v ktorejkoľvek z reštaurácií obchodného centra 
Maremagnum, ku ktorému sa dostanete za päť 
minút pešej chôdze z La Rambla.

K  ikonám Barcelony rozhodne patrí FC 
Barcelona s presláveným štadiónom Nou Camp. 
Prehliadku štadiónu môžete absolvovať každý 
deň okrem nedele. Nou Camp experience tour, 
ako je prehliadka nazvaná, zahŕňa návštevu mú-
zea s originálmi pohárov, trofejí, kopačiek zná-
mych hráčov, historických dresov a  mnohých 
iných futbalových zaujímavostí. Krátky priestor 
je venovaný aj ďalším športom, ktoré v  areáli 
Nou Campu majú svoje pevné miesto. Nou 
Camp je predovšetkým futbalovým stánkom, ale 
jeho súčasťou sú aj haly pre hádzanú, hokej na 
kolieskových korčuliach, basketbal, ľadový ho-
kej, krasokorčuľovanie či futsal. Prehliadka šta-
diónu je spestrená modernými interaktívnymi 
digitálnymi stenami. Môžete sa odfotiť s Messim 
či Neymarom, navštívite šatne hráčov milova-
nej Barci, miesta, kde dávajú športové hviezdy 
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rozhovory, sálu, na chvíľu máte pocit, že nastu-
pujete na zápas za Barcu, keď vybiehate schod-
mi, ktoré vedú na striedačky na ihrisku. Štadión 
si, samozrejme, užijete aj z miest, kde davy fan-
dia svojim hviezdam. A na záver prehliadky iste 
neodoláte drobnému suveníru. Je to jednoducho 
veľký podnik. Dokonalosť futbalového umenia 
hráčov Barci sa oplatí pozrieť si aj naživo. Okrem 
skvelého futbalového zážitku vás čakajú kultivo-
vaní diváci, ktorí dokonale poznajú zvyky, čo sa 
kedy spieva, kedy sa tlieska, kedy je chvíľa na 
mexickú vlnu a  ďalšie drobnosti futbalových 
fanúšikov, ktoré zo zápasu Barci robia futbalovú 
slávnosť. Ak sa rozhodnete pre zápas, vstupenky 
si objednajte ešte doma, najjednoduchšie cez ofi-
ciálnu stránku klubu a v dostatočnom predstihu. 
I keď sa vám môže stať, že voľných vstupeniek je 
na stránke málo a o pár dní je ich tam zrazu ove-
ľa viac. Pozrite sa viackrát, a keď sa vám miesta, 
ktoré ste našli, pozdávajú, neváhajte a berte ich. 
Zajtra už iste nebudú k dispozícii. Futbal je tiež 
jeden z príjemných barcelonských zážitkov, a to 

aj pre tých, ktorí nie sú zanietenými fanúšikmi 
tohto športu. Ak si pozrieť aspoň raz v  živote 
futbalový zápas, potom ten v  Barcelone stojí 
určite za to.

Miest obľubovaných turistami je v tejto priateľ-
skej metropole veľa. Patrí k  nim nepochybne 
aj Família Sagrada, od roku 1882 aktívne ro-
zostavaná skvostná bazilika z Gaudího dielne. 
Číha na vás z každej fotografie či barcelonského 
suveníru, rovnako ako Park Güell, ale napriek 
množstvu turistov sa oplatí tieto miesta navští-
viť. Záujem je veľký, aby ste sa vyhli zdĺhavému 
strácaniu času čakania na vstupenky, kúpte si 
ich elektronicky. Urobte tak aspoň dva dni pred 
plánovanou návštevou týchto dvoch miest. 
Budete mať tak možnosť vybrať si čas prehlia-
dok, ktoré vám najviac vyhovujú. Nemusíte nič 
tlačiť. Prídete na daný čas, ukážete vstupenky 
v mobile a bez čakania vchádzate do netradič-
ných a preslávených stavieb. Na všetky presuny 
je najlepšie voliť metro. Pohyb po meste je 

vďaka nemu rýchly, a hoci stále prší , umožní 
vám zostať v suchu a s chuťou pokračovať v po-
znávaní mesta. 

Spoznať dokonale Barcelonu sa vám počas 
predĺženého víkendu nepodarí. Miest, ktoré 
sa v  Barcelone oplatí navštíviť, je obrovské 
kvantum. Galérie, kostoly, katedrály, múzeá, 
pláže, moderné časti, parky, fontány, futbal, 
more, obchody, kaviarne, reštaurácie, umelci, 
divadlo, tanec... Toľko dní by sa tu dalo stráviť! 
Stačí ochutnať len kúsok z katalánskej kultúry, 
reprezentovanej aj Barcelonou, a získate ďalšie 
miesto na mape, kam sa budete chcieť vrátiť 
ešte raz. 

Slavomíra Tóthová

9, 10  Torre Agbar 
11, 12, 14, 15 Sagrada Familia
13 nedeľné ráno
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Máme novú 
facebookovú tvár 
Galérie  
MLYNY!
Minulý mesiac sme vyhlásili súťaž pre všetky 
mladé módychtivé krásky a  dnes už poznáme 
víťazku! Ženu, ktorá je nielen odvážna, ale milu-
je nákupy a nebojí sa ísť so svojou módnou ko-
žou na trh. Práve ona bude mať možnosť každý 
týždeň zverejňovať svoje selfie na našom webe 
v  najnovších trendy outfitoch Galérie MLYNY. 
A kto je táto tajomná kráska?

Miriam Kováč Darabošová má 26 rokov, pra-
cuje ako zdravotná sestra v Kardiocentre a mo-
mentálne je na materskej dovolenke. Pochádza 
z  okresu Veľký Krtíš ale v  súčasnosti už žije 
v  Nitre, takže si svoje príjemné povinnosti 
,,Tváre FB Galérie MLYNY” bude môcť plniť 
pravidelne, zodpovedne a so cťou.

Veríme, že 
ju budete 
sledovať 

a budete jej 
držať palce!
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Je opaľovanie 
zdravé?
Solárium je podľa niektorých teórií vhodnou prípravou 
pred slnením, mnohí odborníci to však dementujú. 
Aká je pravda o opaľovaní?

Existuje „zdravé“ opaľovanie?
Podľa slov dermatologičky a  majiteľky kli-
niky plastickej chirurgie Esthetic Alexandry 
Novotnej nie. „Slnko je síce nevyhnutné pre 
tvorbu vitamínu D v  organizme, ale na to 
stačí 15-minútová expozícia chrbtom rúk. 
Svetlokožci, fototyp jeden a  dva, by sa mali 
pred slnkom dôkladne chrániť. Keď sa mu budú 
zámerne vystavovať, aby sa ako-tak opálili, kým 
sa tak stane, trikrát sa spália a svojej pokožke 
veľmi ublížia.“

Ako nám môže slnko ublížiť?
„Opakované spálenie kože môže u  predispo-
novaných jedincov spôsobiť zničenie ochran-
nej funkcie buniek a následne dochádza k ich 
rakovinovému bujneniu. Malígny melanóm je 
najzákernejší typ kožnej rakoviny, rýchlo sa 
šíri krvnou i lymfatickou cestou. Ide o choro-
bu hlavne tridsiatnikov,“ zdôrazňuje MUDr. 
Novotná. Je to ale typ rakoviny, ktorému sa 
dá predchádzať práve rozumným pobytom na 
slnku, a ak sa včas diagnostikuje, dá sa úspeš-
ne liečiť. Preto je pravidelná kontrola znamie-
nok mimoriadne dôležitá. Počet prípadov ma-
lígneho melanómu  –  zhubného nádoru kože 
ročne stúpa o 5 %.

Má nadmerné opaľovanie aj iné 
negatívne dôsledky?
Slnko spôsobuje zmnoženie pigmentových 
buniek, stmavnutie kože, jej zhrubnutie, 
urýchľuje starnutie pokožky. Podporuje pre-
hlbovanie a vznik nových vrások, ochabnutie 
pokožky, vznik pigmentových škvŕn a rozširo-
vanie cievok.

Prečo je vitamín D dôležitý?
Ide o  tzv. slnečný vitamín, ktorý zabezpečuje 
zdravé fungovanie organizmu. Jeho nedostatok 

spôsobuje napríklad problémy s  pamäťou, 
rednutie kostí, tvorbu zubného kazu, ľudia bez 
dostatku déčka majú sklon k depresiám, vzniku 
rakovinových ochorení, sú náchylnejší aj na 
chrípku a iné vírusové ochorenia.

Môžeme si ho doplniť aj inak ako 
opaľovaním?
Pobyt na slnku je najefektívnejší spôsob. 
Existujú aj výživové doplnky, ktoré ale obsahujú 
až desaťkrát menej vitamínu, ako by sme mali 
denne prijať. Najmenej déčka nájdeme v potra-
vinách. Obsahujú ho napríklad rastlinný tuk, 
olej, hríby sušené na slnku, ale v  zelenine ho 
budete hľadať márne.

Ako a kedy sa opaľovať, aby sme 
sa déčkom dostatočne zásobili 
a neublížili si?
Opaľovanie si netreba mýliť s  grilovaním. 
5 – 20-minútový pobyt na slnku, hoci aj medzi 
11. – 15. hodinou, nám počas dňa úplne stačí. 
Platí však zásada – čím je pokožka tmavšia, tým 
ťažšie preniká vitamín D pod kožu. Pôsobením 
slnka koža zhrubne a  stáva sa nepreniknuteľ-
ným filtrom.

Je solárium vhodnou prípravou  
na opaľovanie?
Príprava na opaľovanie v soláriách je nevhod-
ná, pokožku vôbec neochráni, práve naopak. 
UV žiarenie v soláriu môže byť až päťkrát sil-
nejšie ako slnečné žiarenie a môže ublížiť viac 
než prirodzené opaľovanie na slnku.

Ochráni nás samoopaľovací krém 
pred spálením?
Samoopaľovacie krémy sú určite najbezpečnej-
ším spôsobom chytania bronzu, ide o neškod-
né kozmetické prípravky. Ale zdôrazňujem, že 
na slnku neplnia ochrannú funkciu! Ak si ich 
nanesiete a nepoužijete krém s ochranným fak-
torom, slnko vás spáli rovnako ako človeka so 
snehobielou pokožkou.

Ako predchádzať spáleniu  
kože na dovolenke?
V  lete, a  nielen na dovolenke, sa treba vyhý-
bať pobytu na slnku medzi 11. – 15. hodinou. 
Ak ste v tom čase pri vode, zdržiavajte sa pod 
slnečníkom, ale aj v tieni sa pravidelne a dosta-
točne natierajte. Pri športovaní si oblečte tričko 
s dlhými rukávmi. Napríklad v Austrálii ľudia 
bežne nosia aj plavky s dlhými rukávmi, u detí 
je to samozrejmosť. Čím ste bližšie k rovníku, 
tým vyšší ochranný faktor by ste mali používať.

Môžem svoju pokožku pripraviť na 
chytanie bronzu?
Využite silu betakaroténu. Približne mesiac 
pred plánovanou dovolenkou pri mori alebo 
pred letnou opaľovacou sezónou sa odporúča 
dodať organizmu vyššie dávky betakaro-
ténu, ktorý pomáha sfarbovať pokožku do 
zlatohneda.

Plní betakarotén aj ochrannú 
funkciu pred vznikom rakoviny?
Najvýznamnejším účinkom na organizmus je 
jeho antioxidačná schopnosť – potláča škodlivý 
vplyv voľných radikálov vznikajúcich v pokož-
ke v dôsledku pôsobenia UV žiarenia. Možno 
ho označiť ako skvelý „lapač“ voľných radiká-
lov. Vďaka nemu pokožka rýchlejšie zhnedne, 
toto sfarbenie si dlhšie udrží a zníži sa i možné 
poškodenie kože voľnými radikálmi. Taktiež 
pomáha predchádzať vzniku vrások a  obme-
dzuje proces starnutia pokožky.

Čo obsahuje najviac betakaroténu?
Asi jeho najznámejším zdrojom je mrkva, 
ale obsahuje ho aj rebarbora, špenát, mango, 
červená či žltá paprika, lesné ovocie, žltý a čer-
vený melón. Ak by ste chceli prijať dostatočné 
množstvo betakaroténu, museli by ste zjesť kilá 
týchto potravín. Preto sa počas letnej opaľo-
vacej sezóny odporúča doplniť jeho potrebné 
množstvo špeciálnymi doplnkami výživy, ktoré 
kúpite v  lekárni. Tie správne obsahujú aj iné 
účinné látky, napríklad vitamín E, C, výťažok 
z nechtíka lekárskeho či selén.

Čo robiť, keď sa spálim?
Ak pokožka sčervenie, treba na ňu aplikovať 
krém s panthenolom, aloe vera, schladiť ju ob-
kladmi, vlhkými uterákmi, výborný je jogurt či 
potieranie smotanou. Ak sa objavia aj pľuzgie-
re, je potrebná aplikácia kortikoidov, návšteva 
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— zdravie — 

lekára a  začatie potrebnej liečby, najmä keď 
výsledkom slnenia je i zvýšená horúčka.

Ktoré kozmetické ošetrenia pleti sú 
v lete potrebné a ktoré zakázané?
V lete je nevyhnutná hydratácia zvnútra i zvon-
ku. To znamená, dodržiavanie pitného režimu 
a  používanie viac hydratačných a  menej vý-
živných a  ťažkých krémov. Vhodné sú masky, 
bezihlové techniky aj mezoterapia. V  lete sa 
však nerobí dermabrazia ani odstraňovanie 
pigmentových škvŕn.

Kto by sa mal slnku úplne vyhýbať?
Deti do troch rokov by sa priamemu slnku vô-
bec nemali vystavovať, silné lúče neprospievajú 
ani ľuďom alergickým na slnko, strániť by sa ho 
mali aj tí, ktorí majú genetickú predispozíciu 
na vznik rakoviny, srdciari, ľudia s ochorením 
pečene a  obličiek. Slnenia sa treba zdržať aj 
počas užívania antibiotík.
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Krásna vďaka 
vlastnému tuku
Klinika DERMACENTER sa rozrástla o  ďalšiu oblasť zo 
sveta krásy, a  to konkrétne o  plastickú dermatochi-
rurgiu, a tak rozšírila svoju ponuku o ďalšie estetické 
zákroky určené tak pre ženy ako aj pre mužov. Ak vás 
trápia objemnejšie partie tela, nežiaduceho tuku 
vás zbavíme, ale zároveň ho využijeme na vylepše-
nie a  skrášlenie inej časti tela. Mikrolipografting je 
moderná technika využívajúca vlastný tuk ako výpl-
ňový materiál a zároveň prirodzený zdroj kmeňových 
buniek. Použitie nájde nielen pri absencii objemu 
vrodených a získaných defektov, ale aj v kozmetických 
indikáciách pri súčasnej potrebe regenerácie tkanív 
ovplyvnených starnutím. Všetky dôležité informácie 

o  tejto novej, ale hlavne účinnej metóde si môžete 
prečítať v  našom rozhovore s  vysoko kvalifikovaným 
odborníkom a  plastickým chirurgom MUDr. Petrom 
Chovanom.

Čo je mikrolipografting?
Mikrolipografting je prenos menšieho obje-
mu tuku na vyplnenie objemu jednotlivých 
častí tváre, deformít po úrazoch, korekciu 
jaziev. Jednoducho povedané, tuk, kto-
rého mate niekde naviac, sa využije tam, 
kde je ho, naopak, nedostatok. Taktiež vás 

dokáže zbaviť aj tmavých kruhov pod očami. 
Mikrolipografting využíva spracovaný tuk 
obohatený o  rastové faktory z  kmeňových 
buniek. Takto upravený tuk môže slúžiť nielen 
ako výplň, ale taktiež ako výborná regenerácia 
pokožky, a je dokázané, že tuk výrazne zlepši 
kvalitu pleti.

Ako prebieha zákrok? 
Tukové bunky sa odoberajú za nízkeho podtlaku 
tenkými kanylami, následne sa sedimentáciou 
tuk očistí a lekár ho vpichuje do žiadanej oblasti.
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— krása — 

Viac informácií na klinike DERMACENTER na 2. poschodí Galéria MLYNY

Čo je potrebné vedieť pred 
zákrokom?
Mikrolipografting sa robí v  lokálnej anestéze, 
pacientka po výkone môže odísť do domáceho 
liečenia. Je potrebné upozorniť na možnosť 
vzniku modrín na tvári. Preto by si mali pa-
cienti podstupujúci takýto výkon zariadiť prá-
cu tak, aby mohli po výkone zostať v prípade 
potreby doma. Na modriny je možné po 48 
hodinách nanášať mejkap. Pacienti nesmú byť 
pred výkonom chorí minimálne 14 dní, ne-
smú mať herpes, na koži nesmie byť akýkoľvek 
prejav zápalového ochorenia a ženy by nemali 
mať menštruáciu. Minimálne 2 ‒ 3 týždne pred 
operáciou musia byť vysadené lieky na riedenie 
krvi ako Anopyrin, Trombex, Ticlopid a pod.

Na ktorých miestach je 
mikrolipograftnig účinný?
Najčastejšie lokality na tvári sú nosovoústne 
vrásky, pery, vrásky medzi obočím, strata obje-
mu v spánkovej oblasti a v oblasti lícnych kostí, 
kruhy pod očami. Taktiež chrbát rúk u  žien 

a mužov za účelom odstránenia známok star-
nutia (pergamentovitá koža, prepadnutý chrbát 
rúk, starecké škvrny, zvýraznená žilová kresba 
a pod.) 

Pre koho je táto metóda vhodná?
Prakticky pre každého v závislosti od toho, aký 
výkon sám má urobiť.

Aká je pooperačná  
starostlivosť po zákroku?
Pacientka po zákroku nie je prakticky obme-
dzovaná na bežných denných aktivitách, môže 
vykonávať bežné domáce práce. So športovou 
aktivitou môže začať 10 ‒ 14 dní po výkone. 
Rekonvalescencia je minimálna. Neodporúča 
sa na miesta aplikácie tuku dávať ľad za účelom 
zmiernenia opuchu alebo modrín.

Ako dlho vydrží výsledok po 
lipograftingu?
Vzhľadom na to, že ide o transplantáciu tkani-
va, a tkanivo sa prihojí, tak na mieste aplikácie 

zostáva už doživotne. Takže je možné povedať, 
že po lipotransfére je výsledok trvalý, v  tom 
zmysle slova, že počet transplantovaných 
tukových buniek sa nemení, môže sa meniť len 
ich objem. Takže miesto prenosu tuku reaguje 
na zmeny celého organizmu. To znamená, že 
miesto aplikácie tuku reaguje prirodzene na 
zmeny organizmu. Prenesený tuk si vytvorí 
nové krvné zásobenie do 7 dní od aplikácie, 
de facto po 10 ‒ 14 dňoch sa už žiadny tuk 
nestratí.

Hrozí pri takomto prenose 
vlastného tuku nečakaná 
komplikácia?
Pri dodržiavaní všetkých pokynov je nečakaná 
reakcia veľmi zriedkavá, lebo ide o  tuk telu 
vlastný, nehrozí niečo také ako pri klasickej 
transplantácii z človeka na človeka, čiže rejek-
cia, odmietnutie transplantátu.

www.dermacenter.sk
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Nežná fatamorgána
Dominik Dán

Tretí príbeh z  obdobia novembra 1989, 
z obdobia detektívnych začiatkov Richarda 
Krauza. Richard Krauz pracuje na oddelení 
vrážd už rok a pol, no ešte stále je v očiach 
starších kolegov iba kriminalistické ucho. 
Jeho učiteľ, detektív Eduard Burger, má na 
stole tri staré nevyriešené vraždy mladých 
dievčat, ktoré vrah znásilnil a  zahrdúsil 
na lavičke mestského parku. Modus ope-
randi všetkých troch vrážd jednoznačne 
nasvedčuje, že ide o toho istého páchateľa. 
Vyšetrovanie si vyžaduje špecializovaný 
tím, no socialistické vedenie polície tento 
fakt ignoruje. Nechce medzi obyvateľmi 
vyvolať zbytočnú paniku. Štvrtá vražda sa 
stane mesiac pred revolúciou a  Burgerove 
varovanie, že vrah neprestane, sa potvr-
dí. Už nikto nepochybuje, no je neskoro. 
Prichádza revolučný november 1989 a po-
mery v  spoločnosti sa menia a  vyvíjajú 
zo dňa na deň. Osudy ľudí sa stretávajú 
a pretínajú na námestí a v štrnganí kľúčov 
zanikne osamelý výkrik, že jeden z nich je 
bezcitným surovým vrahom.

Vydavateľstvo Slovart

Kniha vychádza 16. 6. 2016.

#NARUŽOVO
Evita Urbaníková

Veselá knižka, ktorá môže byť aj motivač-
ná a  inšpirujúca. Evita oslávila tento rok 
40. narodeniny, a tak v 40-tich kapitolách 
úprimne rekapituluje všetko, čím žila, čo 
riešila, čo ju robilo šťastnou a čo ju ťahalo 
do smútku. S nadhľadom a otvorenosťou, 
ktoré sú pre ňu typické, píše o úspechoch, 
pádoch, o  láskach-neláskach, o  tom, ako 
prežiť zlé obdobia. Dozviete sa, ktorí ľudia 
sú pre ňu inšpirujúci, kde čerpá energiu 
a radosť do života.
S  hlavným mottom knižky, aj Evitinho 
života ‒ „Chceš byť šťastná? Tak buď!“  ‒ 
spoznáte Evitu z druhej strany jej nepre-
hliadnuteľného príbehu, ktorý oslovil 
tisícky slovenských žien.
 A hlavne sa utvrdíte v  tom, že s humo-
rom a  s  pozitívnym pohľadom na každú 
vec, ktorá vás stretne, sa žije ľahšie, jedno-
duchšie a šťastnejšie.
(Úryvok z knihy)
Táto kniha nie je návodom ako si vybu-
dovať naplnený, šťastný a dokonalý život.
Nie je návodom, ako byť skvelou manažér-
kou, mamou a partnerkou zároveň.

Kniha vychádza 2. 5. 2016.

Ihrisko 
Lars Kepler
Počas nasadenia v  Kosove poručíčku 
Jasmin Pascalovú-Andersonovú postre-
lili. Na minútu a  štyridsať sekúnd sa jej 
zastavilo srdce. Preberie sa a  je presved-
čená, že vie, čo nasleduje po smrti. Tvrdí, 
že človek sa dostane do hrozného prístav-
ného mesta plného násilia. Jasmin sa po-
darí prekonať vojnovú psychózu, opustí 
armádu a začne v Štokholme nový život. 
Porodí syna, ktorému dá meno Dante. 
O päť rokov pri ťažkej dopravnej nehode 
syn utrpí vážne zranenie. Lekári mu môžu 
zachrániť život iba zložitou operáciou, pri 
ktorej je nutné zastaviť mu srdce, napojiť 
ho na mimotelový obeh. Jasmin si uvedo-
muje, že ak posmrtné prístavné mesto na-
ozaj existuje, synček nebude schopný vrá-
tiť sa do života vlastnými silami. A preto 
tam musí byť s ním. Predchádzajúce kni-
hy od tohto známeho autora sú: Stalker, 
Uspávač a Svedkyňa ohňa.

Vydavateľstvo Ikar

Kniha vychádza 21. 6. 2016.

Predajňu PANTA RHEI nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.34






