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— editoriál — 
13 dôvodov, prečo milovať leto:
1. Slnko – je hrejivé a farbí kožu do zlatova 
2. Voda – je studená a prináša úľavu
3. Vzduch – je svieži a prevoňaný hriechom
4. Dovolenka – je dlhoočakávaná a zaslúžená 
5. Oddych – je nevyhnutný a taký príjemný
6. Zábava – sa priam ponúka a treba si ju užiť
7. Priatelia – sú tu pre nás a my pre nich
8. Zvieratá – sú niekedy viac než priatelia
9. Jedlo – je také ľahké a lahodné
10. Pitie – je nutné na žitie a vhodné k zábave
11. Hudba – skúste vyraziť na nejaký festival!
12. Tanec – určite vyrazte na nejaký festival!!
13. Láska – nevynechajte ani jeden festival!!!

Krásne leto vám všetkým!

04 – 05 
Tropické vplyvy v kolekcii LINDEX

08 – 09
Značka, ktorá hýbe svetom

10 – 11 
Prvý krok k úspešnému štartu 
kariéry (rozhovor s modelkou 
Michaelou Kociánovou)

12 – 13 
Vaše oči v bezpečí

14 – 15 
Keď si položil ruku na pluh,  
späť sa neobzeraj (rozhovor so 
sopranistkou Lenkou Máčikovou  
a hercom Martinom Kusendom)

16 – 17 
Leto v bižutérii

20 – 21 
To pravé dovolenkové čítanie

22 – 23 
Kreativite sa medze nekladú

28 – 29 
Pohoda v šatníku

30 – 31 
Pohľad na váš úsmev

32 – 33 
Leto na tanieri
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Predajňu LINDEX nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.

Nová letná kampaň švédskej 
značky Lindex nás prenesie 

priamo do slnečných dní 
vďaka kolekcii plnej farieb, 

ženskosti a letných doplnkov.

Naša tropická kolekcia 
stelesňuje uvoľnenú 

a nenútenú letnú náladu 
inšpirovanú Kubou, 

výraznými potlačami 
a pestrými farbami.  

Ponúka splývavú siluetu 
s koketným objemom 

a prvkami, akými sú odhalené 
ramená, výrazné volány 
a detaily v podobe uzlov 

ozdobené doplnkami, ako sú 
napríklad veľké náušnice, 

slamené klobúky a kvetované 
čelenky," hovorí Annika Hedin, 

hlavná návrhárka  
spoločnosti Lindex

Tropické 
vplyvy  

v letnej 
kolekcii 
značky 
Lindex
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Gucci – módna 
značka, ktorá 
hýbe svetom
Značka Gucci patrí bezpochyby medzi také, ktoré 
vládli a  vládnu svetu módy. Poďme sa spoločne po-
zrieť na  históriu tohto úspešného gigantu, na  jeho 
zlomové okamihy a všetko, čo sa značky Gucci týkalo 
a týka. Za zrodom značky Gucci stál v dvadsiatych ro-
koch minulého storočia na prvý pohľad obyčajný muž 
menom Guccio Gucci, ktorý sa vďaka svojej vášni pre 
kone rozhodol založiť obchod s koženými doplnkami 
určenými práve pre jazdcov na koni. Z času na čas sa 
Guccio pustil aj do  záležitostí, ktoré majú k  móde 
bližšie. Dobové kabelky a kabely si aj dnes zachovali 
pôvodný netradičný a  nevšedný dizajn. To, že sa 
meno Gucci bude tradovať po celom svete, bolo v tej 
dobe zatiaľ vo hviezdach. Zatiaľ čo Guccio sa po celý 
život venoval rovnakej vášni, jeho potomkovia prahli 
po niečom väčšom a úspešnejšom.

V otcových šľapajach išli aj jeho traja synovia, 
ktorí sa postarali o ďalší rozmach vtedy ešte nie 
príliš známej módnej značky. Po otcovej smrti 
v  roku 1953 sa bratia Gucciovci (Aldo, Vasco 
a  Rodolfo) vypracovali a  počas niekoľkých 
rokov si získali zákazníčky s  takými slávnymi 
menami, ako Audrey Hepburnová, Jackie 
Kennedyová alebo Grace Kellyová. Nemožno 
sa čudovať, že predaj kožených doplnkov bol 
správnym smerom na  vykročenie priamo 
k svetovej móde.

V  šesťdesiatych a  sedemdesiatych rokoch 
značka Gucci expandovala do mnohých krajín 

sveta. Pôvodne taliansky malopodnik sa stal 
svetovým gigantom, ktorého meno dodnes 
používajú zákazníci zo všetkých kútov sveta. 
Gucci sa už nechváli len prestížnymi taškami 
a príslušenstvom, ale aj mnohými inými druh-
mi tovarov, výnimkou nie sú parfémy, hodin-
ky, slnečné okuliare alebo dámska či pánska 
konfekcia.

Maurizo Gucci, Rodolfov syn a Gucciov vnuk, 
preberá vedenie celej spoločnosti. A  pretože 
všetci Gucciovi majú talent v  krvi, niet divu, 
že značka stále viac prosperuje. Na  úspechu 
značky sa podieľali aj Aldo Gucci a Domenico 
de Sole, ktorí sa rozhodne nemohli sťažovať 
na nedostatok zákazníkov či pokles tržieb.

V  roku 1993 bol pre finančné problémy za-
vraždený posledný dedič z rodu Gucciovcov  –
Maurizo. Značku preberá spoločnosť 
Investcorp. Zanedlho sa kreatívnym riaditeľom 
Gucci stal Tom Ford, ktorý má dnes samostat-
nú úspešnú rovnomennú módnu značku.

Keď sa povie Envy, každý vie, že ide o  vôňu, 
ktorej nádhernú vôňu len tak niečo neprekoná. 
Tento parfém doviedol značku Gucci k úplnej 
dokonalosti. Envy je zmesou magnólie, fialky, 
jazmínu a  santalového dreva. Ingrediencie, 
ktoré sú zladené tak nápadito a dobre, že sa asi 
nenájde nikto, kto by Envy neholdoval.
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Agentúra Elite opäť cestovala do  rôznych miest 
Slovenska, aby našla budúcich nádejných modelov 
a  modelky. Jednou z  jej zastávok bola už po  nie-
koľkýkrát aj Nitra. A  tak ako po  minulé roky, ani 
tento rok na  kastingoch nechýbala ambasádorka sú-
ťaže Schwarzkopf Elite Model Look 2017, topmodelka 
Michaela Kocianová, ktorá má za sebou fotenia a pre-
hliadky pre množstvo prestížnych značiek, napríklad 
Giorgio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Dior a iné.

Opäť ste ambasádorkou projektu 
Schwarzkopf Elite Model Look, na ktorom ste 
sa pred niekoľkými rokmi aj vy zúčastnili ako 
súťažiaca. Aké to pre vás bolo vtedy a ako sa 
na súťaž pozeráte dnes ako jedna z hlavných 
organizátorov?
Je to určite rozdiel byť porotkyňou a  finalist-
kou. Hodnotiť dievčatá je jednoznačne ľahšia 
pozícia, než byť medzi tými, ktoré čakajú 
na kasting. Osobne mám však pocit, že to bra-
vúrne zvládajú. Mladí ľudia sú teraz oveľa 
ostrieľanejší a majú viac informácií.

Na svetovom finále tejto súťaže v Šanghaji 
v roku 2004 ste sa umiestnili v top 15. Bol to 
moment, ktorý odštartoval vašu modelingovú 
kariéru?
Bol to prvý krok k úspešnému štartu mojej ka-
riéry. Súťaž Elite model look je jedna z najlep-
ších modelingových platforiem na  svete a  byť 
jej súčasťou je veľká vec.

Ak sa nemýlim, vaša prvá významná 
prehliadka bola pre Vivenne Westwood 
v Prahe, kde ste predvádzali šaty, ktoré vážili 
20 kg. Ako ste sa s touto náročnou úlohou 
popasovali?
Pamätám si, že som bola veľmi nervózna. Keď 
som sa pripravovala vyjsť na mólo, v zákulisí mi 
tím stihol povedal: ,,Ak nespadneš, tak to všet-
ko super dopadne.“ S  touto informáciou som 
vykročila a prvý pocit bol upokojujúci, pretože 

v skutočnosti mi tie šaty vôbec nepripadali ťaž-
ké. Ten zážitok bol neuveriteľný. Popravde to 
dodnes neviem presne opísať.

A ako vnímate predvádzanie na mólach 
dnes, keď už ste ostrieľanou modelkou 
a predvádzali ste na sebe kúsky od rôznych 
svetových návrhárov. Mávate pred 
prehliadkami stále trému alebo po toľkých 
skúsenostiach z vás už stres opadol?
Ako pred ktorou. Niekedy sa mi stáva, že práve 
doma som oveľa viac v strese, ako keď predvá-
dzam niekde v  zahraničí a  pracujem pre veľ-
kých dizajnérov. Je to taký paradox. 

Medzi vaše najväčšie úspechy patria 
aj fotenia pre magazíny, ako VOGUE, 
Velvet, Elle a mnohé iné. Aký je to pre vás 
pocit objavovať sa na titulných stranách 
najúspešnejších časopisov sveta?
Je to úžasné. Priznávam sa, že si zvyknem nie-
ktoré špeciálne čísla odložiť, aby som ich raz 
mohla ukázať svojim deťom, možno vnúčat-
kám. Pamätám si, že na môj prvý veľký editori-
ál som sa nemohla prestať pozerať skoro 2 dni.

Svet modelingu je nepochybne krásny a plný 
úžasných zážitkov, ale som si istá, že je 
rovnako náročný. Ako vyzerá váš bežný 
pracovný deň?
Ráno cvičím, prípadne si idem zabehať ako 
v  pracovný, tak vo voľný deň. Dá sa povedať, 
že každý môj pracovný deň má iný priebeh 
a  tempo. Niekedy začínam fotiť veľmi skoro 
ráno a  inokedy sa fotenia končia až v neskor-
ších hodinách. Určite si neviem predstaviť deň 
bez mojej obľúbenej šálky kávy, ktorá mi dodá 
energiu aj na menej príjemné povinnosti, ktoré 
musím vybaviť. Ak mám voľné poobedie vždy 
sa rada stretnem s priateľmi a po náročnejšom 
vycestovaní si neodolám dopriať masáže.

— rozhovor —

Elite Model Look
— Bol to prvý krok k úspešnému 
štartu mojej kariéry — 
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Už dlhé roky žijete v New Yorku. Ako vnímate 
módu tam a, naopak, aké trendy sa vyskytujú 
na Slovensku? 
V NYC ma móda osobne veľmi fascinuje. Veľa 
sa dokážem inšpirovať už len zo street-stylu 
(pouličná móda). Na Slovensku je móda trochu 
usadlejšia, čo nie je zlé, no možno viac expe-
rimentovania a fantázie by občas nezaškodilo.

Myslíte si teda, že sú slovenské ženy stále 
veľmi konzervatívne a boja sa módnych 
výstrelkov, alebo sa im už podarilo túto 
bariéru prekonať?
Určite áno, Slovenky sú skôr konzervatívne. 
Mali by pomaličky skúsiť pridávať aj viac 
extravagantné kúsky oblečenia k  tým nadča-
sovým. Ale jednoznačne do  takej miery, aby 
bola nositeľka s výsledkom spokojná a cítila sa 
pohodlne.

Aj keď kvôli práci cestujete do celého sveta, 
vraciate sa rada na Slovensko? A čo vás sem 
okrem vašej rodiny najviac láka?
Domov cestujem často a  skutočne najviac 
kvôli rodine. Obaja súrodenci majú teraz 
malé deti, takže tento čas je pre nás špeciálny. 
Samozrejme, mám tu aj viacero priateľov, s kto-
rými vždy rada zájdem na  kávu. Slovensko je 
skrátka môj domov.

Ako by podľa vás mala vyzerať mladá 
začínajúca modelka? Akými predpokladmi by 
mala disponovať?
Mala by to byt slečna, ktorá je cieľavedomá 
a hladná za úspechom. Na svete je veľa krásnych 
dievčat, ale pokiaľ ona sama nechce, tak práca 
akejkoľvek dobrej agentúry je celkom zbytočná.

A čo hovoríte na kastingy tu v Nitre?
Do  Nitry chodím vždy veľmi rada, každý rok 
je to jeden z našich najúspešnejších kastingov, 
kvalitatívne, ale aj kvantitatívne. Vďaka ob-
chodnému domu Mlyny máme ešte aj prijemné 
podmienky na  jeho konanie. Veľmi pekne 
ďakujeme za podporu, a to už niekoľko rokov 
po sebe.

Barbora Bodáková
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Sopranistka Lenka Máčiková a  herec Martin Kusenda 
tvoria niekoľko rokov šťastný manželský pár. Bývajú 
v Bratislave, on je úspešným riaditeľom Starého divad-
la Karola Spišáka v  Nitre, ona spieva na  popredných 
operných scénach, a to prevažne v zahraničí. V rozho-
vore nám poodhalili čo-to z ich domáceho zákulisia.

Kde ste sa zoznámili? 
Martin: My sme sa vídali už počas štúdia 
na  VŠMU bez toho, aby sme sa zoznámili. 
K  zoznámeniu v  pravom slova zmysle došlo 
v Bratislave pod sochou M. R. Štefánika v jeden 
pekný marcový deň.

Lenka: Martin bol spolužiakom mojej sestry, 
a tak som mala o ňom informácie z prvej ruky. 

Čím vás na prvý pohľad ten druhý zaujal? 
Martin: Neskutočnou energiou, charizmou 
a krásnymi dlhými vlasmi.

Lenka: Zaujal ma svojím bezprostredným vy-
stupovaním a  od  začiatku mi bol blízky jeho 
zmysel pre humor. 

Ako dlho ste spolu chodili, po akom období  
ste zistili, že ten druhý je pre vás ten pravý 
a prečo?
Martin: Kým sme sa vzali, „chodili“ sme spolu 
asi rok. Veľmi skoro som si uvedomil, že Lenka 
je pre mňa tá pravá. V mojom veku to bolo veľ-
mi dôležité uvedomenie (smiech). 

Lenka: Martin mi bol od začiatku veľkou opo-
rou pri mojom náročnom cestovaní za prácou. 

Dodával mi silu a  inšpiráciu, no a  popri tom 
bol i mojím osobným šoférom (smiech).

Kedy bola svadba a kde, aká bola? Boli ste 
klasický svadobný pár – „čierny a biela“? Čo 
ste mali na sebe?
Martin: Zosobášili sme sa v Kostole sv. Alžbety 
(tzv. Modrý kostolík) v Bratislave, áno, boli sme 
„klasický svadobný pár“ – black & white. 

Lenka: Svadbu sme mali romantickú a bez veľ-
kých stresov napriek tomu, že som sa vracala 
po  štvrťroku z  Anglicka a  za  tri týždne sme 
svadbu zvládli pripraviť.

Čo si na tom druhom najviac vážite, 
obdivujete, čím vás ten druhý dopĺňa? 
V čom si dokonale rozumiete, máte spoločné, 

Keď si položil ruku 
na pluh, späť sa neobzeraj
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— rozhovor —
a naopak, za čo sa viete pohádať, trvať 
na svojom?
Martin: Na Lenke najviac obdivujem jej zmysel 
pre česť, spravodlivosť, štedrosť a  veľkory-
sosť. Ako umelkyňa je neuveriteľne pracovitá 
a na seba veľmi prísna. Nadovšetko miluje svo-
ju rodinu. Najčastejšou príčinou našich hádok 
je moje pravidelné meškanie.

Lenka: Martin je veľmi čestný človek, so srdcom 
na správnom mieste. Milujem na ňom tú neustá-
lu snahu pomáhať. Je úžasným otcom a vidieť ho 
hrať sa s našou dcérkou ma napĺňa dokonalým 
šťastím. Hádame sa hlavne vtedy, keď sme obaja 
unavení a ide väčšinou o malichernosti.

Aké je spolužitie dvoch pracovne vyťažených 
ľudí pôsobiacich v umeleckej sfére? Je iste 
náročné všetko zladiť...
Lenka: Áno, s týmto sme rátali. Kým sme ešte 
nemali dcérku, bolo všetko, samozrejme, jed-
noduchšie a vedeli sme si plány skoordinovať. 
Teraz si beriem so sebou dcérku i s mojou ma-
mou, akonáhle Martin môže, pricestuje aj on.

Martin: Vďaka za inštitút „babička“! Už dlhšie 
premýšľam, prečo nie je v kalendári MDSM – 
Medzinárodný deň starých mám. Vďaka vám, 
babuľky, babiky a babičky.

Chodíte vzájomne na „svoje“ akcie – vy 
na operu a manželka s dcérkou do bábkového 
divadla? Ak áno, čo ste takto možno 
naposledy videli? Na čo sa možno chystáte?
Lenka: So mnou je to horšie, pretože som zatiaľ 
často mimo Slovenska. Boli sme sa ale pozrieť 
na predstavení Môj malý princ a, samozrejme, 
sme si nenechali ujsť ani batolárium Hop. 
Posledná premiéra Čarodejníka z  krajiny OZ 
bola skvelá. 

Martin: Naposledy som videl manželku 
v  Slovenskom národnom divadle v  opere 
Antonia Vivaldiho Arsilda. Bol to úžasný záži-
tok. Čaro opery som objavil vďaka manželke. Je 
to fascinujúce javiskové umenie. Každý by mal 
aspoň raz v živote operu navštíviť. 

Ste obaja na očiach verejnosti, chodíte 
na spoločenské akcie. Iste tomu zodpovedá aj 
váš šatník – aký štýl preferujete? Nakupuje 
oblečenie v často aj v zahraničí?
Martin: Ja mám doslova na  skok, oproti 
nášmu divadlu, Galériu Mlyny. Nemám čas 

na  nakupovanie, preto potrebujem prísť, kú-
piť a odísť. V Mlynoch sa mi to úspešne darí. 
V  mojom šatníku je „všehochuť“. Najradšej 
však nosím „martensky“, klasické rifle a  trič-
ko. V  práci je to iné, oblekov a  košieľ mám 
plné skrine. (smiech)

Lenka: Áno, nakupujem často v zahraničí, be-
riem to ako relax po práci. Dalo by sa povedať, 
že som malá maniačka na topánky, a tak je to 
najčastejší suvenír z mojich ciest. Štýl oblieka-
nia rada striedam, no klasické tepláky v šatníku 
nemám.

Martin: Zato v mojom šatníku nikdy nechýbali. 
(smiech)

Čo vás oboch udržiava v psychickej a fyzickej 
kondícii? Zdravo sa stravujete – ako? 
Občas aj niečím zhrešíte? Chodíte cvičiť, 
športujete – ako?
Lenka: Nad tým sa priveľmi nezamýšľam. 
Veľmi rada varím, takže prevažuje domáca 
strava všetkého druhu. 

Martin: Mňa najlepšie udržiavajú v dobrej psy-
chickej ako aj fyzickej kondícii moja manželka 
s  dcérkou. Už nešportujem tak ako voľakedy, 
ale cvičím pravidelne každé ráno. Ak „zhre-
ším“, tak jedine so „žltým koláčom“ mojej starej 
mamy a  parížskymi rožtekmi Lenkinej starej 
mamy. 

Ako spoločne oddychujete, relaxujete? 
Dovolenky, záľuby – príroda, knihy, hudba, 
tanec, možno domáce práce, záhrada...

Martin: Keďže sme väčšinou celý deň „od seba“, 
snažíme sa užiť si spoločné chvíle a  aj si ich 
užívame. Vďaka našej dcérke sú tieto chvíle ne-
opakovateľné, či už v prírode na prechádzkach, 
doma pri čítaní knižiek alebo stváraní šašovín 
všade, kde sa to len dá.

Lenka: Áno, všetok voľný čas venujeme hraniu 
sa s bábikami, autíčkami, koníkmi a kresleniu, 
samozrejme, čítaniu a  rozprávaniu rozprávok. 
(smiech)

Čo vám v živote robí najväčšiu radosť? Za čo 
ste osudu najviac vďační, že ste od neho 
dostali? Je vôbec niečo, čo by ste chceli 
zmeniť? Máte nejakú myšlienku, filozofiu, 
ktorou sa v živote riadite? 
Martin: Najväčšiu radosť mi robí úsmev mojich 
dvoch dievčat. Som vďačný Pánu Bohu za všetko 
aj za  všetkých, za  jeho trpezlivosť so mnou, ale 
hlavne za našu dcérku Magdalénku. „Keď si po-
ložil ruku na pluh, späť sa neobzeraj“, preto nie, 
nechcel by som meniť nič. Pre mňa je v „Desatoro“ 
povedané všetko, to sú pravidlá mojej životnej 
premávky. Len mať tú silu ich aj dodržiavať...

Lenka: Samozrejme, tým najväčším šťastím je 
pre mňa moja rodina. A nič by som nemenila. 
Modlím sa za  zdravie a  pokoj, všetko ostatné 
zvládneme. 
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Leto  
v trendovej  
bižutérii  
a doplnkoch  
od SIX

Blíži sa leto, čas relaxu, slnečného počasia a s tým spo-
jených príjemných vecí, ako sú letné párty, dovolenky, 
posedenia s  priateľmi na  terasách, no a  po  skončení 
letného  obdobia i svadby či promócie. 

Dámy odhodia kabáty a bundy a každá sa bude 
chcieť predviesť a prezentovať v nových mód-
nych kúskoch, ktoré si kúpila alebo plánuje 
kúpiť na novú letnú sezónu. Dámy, priznajme 
si, ani zďaleka to nie je len o topánkach či ša-
tách, symbolom leta sú i ozdoby tela a vlasov, 
teda šperky, respektíve v súčasnosti ich ceno-
vo dostupnejšia a zároveň sortimentom oveľa 
širšia a rozšírenejšia verzia, a to módna bižu-
téria a doplnky. Predajňa bižutérie SIX, ktorá 
sa nachádza na 1. poschodí nákupného centra 

Mlyny, ponúka kvalitnú, trendovú bižutériu 
za  dostupné ceny  – trendové kúsky na  letnú 
sezónu v aktuálnych farbách pre rok 2017, ako 
aj nadčasovú bižutériu v  podobe kamienkov, 
perličiek a  bižutérie v  striebornom a  zla-
tom dizajne vhodnú na  každú spoločenskú 
udalosť, ako sú svadby, večierky či stužkové. 
Okrem širokého výberu náušníc, retiazok, 
náramkov a prstienkov predajňa SIX ponúka 
i módne šatky, tašky, peňaženky v trendových 
farbách, štýlové, kvalitné a  cenovo dostupné 
slnečné okuliare, v  neposlednom rade široký 
výber vlasových doplnkov, ako gumky, spon-
ky, sponky, štipce, v  súčasnosti horúci letný 
trend čelenky a ďalšie módne doplnky – broš-
ne, nažehľovačky, puzdrá na okuliare a mobi-
ly, stojany na bižutériu. 

Veľkým letným hitom v  tomto roku je opäť 
námornícky štýl, ktorý reprezentujú pásiky 
a  farby ako červená, modrá, biela, ale tiež 
zlatá. Predajňa SIX predstavuje novú kolek-
ciu v  námorníckom štýle, preto, milé dámy 
i  slečny, neváhajte a ozdobte si aj jednoduchý 
outfit v podobe obyčajného bieleho či modrého  
trička a  riflí bižutériou v  námorníckom štýle, 
k  tomu trendová čelenka či šatka do  vlasov, 
vzápätí budete hviezdou každej pláže či letnej 
párty na terase, ale i v práci či škole iste zožnete 
obdivné pohľady.  Na inšpiráciu ponúkame 
niekoľko kúskov z novej námorníckej kolekcie 
predajne SIX.

spona do vlasov 
5,95 EUR 

retiazka šnúrka  
s príveskom  

7,94 EUR 
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Ďalším horúcim hitom letnej 
sezóny je etnoštýl. Predstavte si 
chvíle voľna, zaslúženej pohody, 

krásne farby exotickej prírody 
a ovocia či divoké africké vzory. 

V tomto duchu sa nesie i etnoštýl, 
ktorý je charakteristický 
prírodnými materiálmi 

a kombináciou sýtych farieb. 
Ozdobiť sa môžete bižutériou 

v etnoštýle, ktorú ponúka predajňa 
bižutérie SIX.

Predajňu SIX nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.

čelenka 
2,95 EUR 

retiazka 
9,95 EUR 

puzdro na mobil 
6,95 EUR 

retiazka kotva  
6,95 EUR 

— rozhovor —

náušnice  
5,95 EUR 

náramky 
6,95 EUR 

víkendové 
zľavy – vždy 

od piatka 
do nedele 30 % 

zľava na všetky 
šatky a šály 

pri nákupe 
slnečných 

okuliarov získa 
každý zákazník 

darček – 
štýlové puzdro 

na okuliare 

Okrem toho predajňa SIX 
každý mesiac prináša cenové 

a zľavové akcie na vybrané druhy 
sezónneho sortimentu, aby bolo 

nakupovanie vždy výhodné. 
V mesiaci jún ponúka 
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Piata loď – Monika 
Kompaníková 
(slovenská súčasná literatúra)

Špeciálna edícia jedného 
z najúspešnejších slovenských románov 
posledných rokov. Hra na rodinu, ktorá 
navždy zmení životy detí.

Zdravá a krásna – 
Jessica Sepel 
(Zdravie, vyživa)

Chcete aj vy získať svoju vysnívanú 
postavu? S touto knihou sa stanete 
zdravou a krásnou.

Do vody –  
Paula Hawkins 
(Triler)

Paula Hawkins je autorkou svetového 
bestselleru Dievča vo vlaku. Nechajte sa 
strhnúť aj jej novou knihou Do vody.

Tí, čo odchádzajú – 
tí, čo ostávajú –  
Elena Ferrante 
(Svetová beletria)

Neapolská sága dvoch žien a strhujúci 
príbeh o ľudských vzťahoch, láske, 
rodine a priateľstve.

Dominik Dán – 
Korene zla
(Detektívka )

Letná novinka autora  
najúspešnejších slovenských 
detektívnych románov.

Uspávanka –  
Leila Slimani
(Triler )

Príbeh inšpirovaný skutočnou udalosťou 
o blízkosti a cudzote napriek svojmu 
láskavému názvu mrazí.

To pravé dovolenkové čítanie
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Predajňu Panta Rhei nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.

— literatúra —

Valčík stromov  
a oblohy – Jean Michel 
Guenassia
(Svetová beletria)

Silný príbeh s dokumentárnym základom, 
ktorý oživuje najplodnejšie obdobie 
Vincenta van Gogha.

Rodinné krížovky 
na leto – Panta Rhei
(Svetová beletria)

Spríjemnite si chvíle oddychu a relaxujte 
pri lúštení krížoviek.

Čokoláda – Joanne 
Harrisová
(Edícia Panta Rhei)

Pri čítaní tohto hravého a trochu 
nezbedného príbehu je isté jedno: budete 
mať neprekonateľnú chuť na čokoládu 
a zároveň vás čaká literárny pôžitok 
útočiaci na všetky zmysly.

Plavba s tigrom – 
Yann Martel
(Edícia Panta Rhei)

Tento príbeh nadchol aj oscarového 
režiséra Anga Leeho (Skrotená hora), 
ktorý podľa neho nakrútil úspešný 
celovečerný film s názvom Pi a jeho život.

Klub bitkárov –  
Chuck Palahniuk
(Edícia Panta Rhei)

Bezmenným rozprávačom kultového 
románu Klub bitkárov je mladý 
muž, ktorý má ubíjajúcu prácu 
a trpí nespavosťou. Úľavu hľadá 
na stretnutiach podporných skupín 
pre pacientov postihnutých ťažkými 
chorobami, kde predstiera, že je jedným 
z nich. 
Všetko sa však dramaticky zmení, keď 
na stretnutia začne chodiť Marla, mladá 
žena, ktorá tiež predstiera choroby. 
Na scénu zakrátko prichádza záhadný 
a charizmatický Tyler Durden.
Rozprávač a Tyler Durden založia tajnú 
organizáciu, klub bitkárov, ktorý sa riadi 
pevnými pravidlami. V suteréne barov 
sa po večeroch schádzajú muži, vyzývajú 
sa navzájom na súboj a bijú sa, „dokedy 
je to nutné“. 
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Predajňu Orsay nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.22



Tohtoročné letné trendy 
Orsay sú inšpirujúce. Grafická 
línia zvýrazňuje čipkové 
šaty a podtrhuje dynamiku 
ženských tvarov! Kombinácia 
viacerých trendov je hitom 
sezóny. Spájame kvetinovú 
potlač s rockovým štýlom, 
moderné čipkové šaty 
s folklórnymi kuskami.  
Ľahký športový trend 
kombinujeme so saténom 
a tylom. Jemné látky 
a orientálne tvary to must-
have tejto sezóny!

Privítajte leto štýlovo a užíte si 
pohodu spolu s ORSAY!

Naše heslo letnej sezóny: 
Tento rok sa módnej kreativite 
medze nekladú!

Kolekcia
orsay
leto
2017
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9.98 Eur

12.98 Eur
dámske plavky

pánske plavky

Predajňu GATE nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.

— letné  
inšpirácie  
gate — 
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Mexické a juhoamerické etno so 
svojimi výraznými materiálmi 

a farbami určuje trend tohto 
leta. Vyniká predovšetkým 

kreativita: dekorácie, 
ornamenty a extravagantné 

detaily nemajú hranice. 
Nechajte sa očariť exotickým 

štýlom v predajni HUMANIC. 
Brmbolce, výšivky a ozdobné 

remienky, ale aj výrazné podošvy 
a podpätky robia z topánok 

nositeľné umelecké diela. 

Predajňu HUMANIC nájdete v Galérii MLYNY na prízemí. 25
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Leto plné 
pohody aj 
v šatníku
Móda pre deti nepozná hranice! Farby, strihy, aktuálne 
trendy a  šik štýl, to všetko kombinuje vo svojich ko-
lekciách talianska módna značka Idexe, ktorú nájdete 
v Galérii MLYNY na 2. poschodí. 

Letná kolekcia Idexe je určená pre všetky deti 
vo veku 0 – 14 rokov, ktoré túžia vyniknúť 
a  ohúriť svojím neopakovateľným štýlom. 
Námornícke prúžky, také vhodné na letné 
obdobie, sú v príjemnej harmónii s farebnými 
nohavicami a  sukničkami. Leto do  šatníkov 
prináša žltá, modrá, zelená, populárne sú tričká 
s  obrázkovou potlačou, denimové pohodlné 
kraťasy či komfortné plátené nohavice, ktoré 
budú štýlové na  vyhriaty piesok k  vode či 
do večerných mestských uličiek. 

Pre všetky deti je najdôležitejší komfort, ktorý 
pre svoje ratolesti rodičia hľadajú. Bavlnené 
materiály, ktoré netlačia a sú výborné na horú-
ce obdobie, detská farebnosť a najmä pohodlné 
strihy detského oblečenia robia z letnej kolek-
cie Idexe ten správny výber do  letného šatní-
ka. Dominujú jemné detské motívy potlače, 

kvietky či motýle, kreslené postavičky z  roz-
právok, detské príšerky a  netradičný dizajn. 
Kráľovnou je biela, ktorá sa neodmysliteľne 
spája s letom, pre malé princezné však nechýba 
ani tradičná ružová či romanticky tyrkysová.

Športový štýl k  neviazaným letným zábavám 
patrí ako slnko a morská soľ, no v aktuálnej ko-
lekcii detskej módy Idexe nie je núdza ani o ele-
gantné outfity. Šaty bez rukávov pre veľké sleč-
ny stačí doplniť pôsobivým fascinátorom alebo 
mašľou do vlasov. Pre malých džentlmenov náj-
dete v predajni Idexe saká, vestičky a nohavice, 
ľanové košele, klobúčiky či motýliky. Detaily sú 
v prípade talianskeho štýlu nesmierne dôležité 
a nikdy ich netreba podceňovať.

Značka Idexe je odrazom pravého talianske-
ho štýlu. Všetky módne kúsky sa navrhujú 
v Taliansku z tých najkvalitnejších materiálov. 
Aby ste vybrali to najlepšie, čo detská kolekcia 
ponúka, zastavte sa v predajni Idexe v Galérii 
Mlyny na 2. poschodí. Tešíme sa na vás a radi 
vám pomôžeme s výberom.  

Predajňu IDEXE nájdete v Galérii MLYNY na 2. poschodí.2828
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Profesionálny 
pohľad  
na váš úsmev
Klinika DERMACENTER na  jar rozšírila svoju ponuku 
služieb, a tak v jej priestoroch na 2. poschodí môžete 
nájsť oddelenie DENTALCENTER – zubnú ambulanciu.

Moderné špičkové vybavenie zubnej ambulan-
cie umožňuje splniť všetky očakávania klienta. 
Jednou z hlavných výhod je flexibilita a dostup-
nosť v starostlivosti o úsmev. Vysoká odbornosť 
celého tímu je zabezpečená vďaka neustálemu 
vzdelávaniu všetkých členov s  pravidelnou 
účasťou na medzinárodných kongresoch.

Komfort a  kvalita služieb je vždy na  prvom 
mieste, ktoré sa dajú dosiahnuť prostredníctvom 
liečebného plánu, ušitého priamo na mieru, a po-
žiadaviek pacienta na  použitie špičkového mik-
roskopu, a  preto v  ponuke DENTALCENTER 
nájdete nasledujúce ošetrenia:

Dentálna hygiena
Je účinnou liečebno-preventívnou metódou 
modernej stomatológie, ktorá vedie k  zacho-
vaniu vlastných zubov v  ústach po  celý život. 
Mala byť neoddeliteľnou súčasťou nášho kaž-
dodenného života. 

— oddelenie DENTALCENTER – zubná ambulancia — 
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— krása — 

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

Záchovná stomatológia
Hlavným cieľom je postihnutý zub zachrániť. 
Ak ide o  ľahšie poškodenie, ktoré nezasahuje 
nervový systém zubu, je možné defekty vyriešiť 
výplňou (plombou). Samotný druh výplne, či 
už biela výplň alebo amalgámová, sa stanovuje 
individuálne podľa vyhodnotenia všetkých ak-
tuálnych špecifík a tiež prianí pacienta. 

Detská stomatológia
Špeciálna starostlivosť s  dôrazom na  citlivý 
a  individuálny prístup, vďaka ktorému sa 
strach z ošetrenia zúbkov u vášho dieťaťa stratí. 
Pri ošetrení postupujeme podľa zásad citlivého 
psychologického prístupu. 

Protetika
Poskytujeme komfort a kvalitu zubných náhrad, 
z kvalitných materiálov priamo na mieru a pod-
ľa požiadaviek pacienta s použitím mikroskopu. 
Prvoradou úlohou je nahradiť chýbajúce zuby, 
resp. celý chrup, a  tým zlepšiť alebo obnoviť 
žuvaciu schopnosť pacienta, obnovenie pôvod-
ného výzoru pacienta, zlepšenie výslovnosti.

Endodoncia
Keď zubný kaz prenikol až k  nervu, endo-
dontickému ošetreniu zubov sa nedá vyhnúť. 
Endodoncia sa zaoberá ošetrením dreňovej du-
tiny zubov a koreňových kanálikov. Ide o ošetre-
nie, ktoré je náročné na techniku aj na čas.

Air-flow
Air-flow je novinkou v  oblasti preventívnej 
stomatologickej starostlivosti. Je jednou z mož-
ností, ako získať úsmev bez zažltnutých zubov 

od fajčenia, kávy a iných pigmentujúcich látok.

Bielenie zubov
Bielenie môže váš úsmev opäť rozžiariť. 
Predstavuje jednu z prvých vecí, ktoré si človek 
všimne pri zoznamovaní. Prirodzený, žiarivo-
biely úsmev je nádherný – môže pomôcť zvýšiť 
vaše sebavedomie a nezabudnuteľne zapôsobiť 
na iných. 

Nezabúdajte, že váš úsmev  
je dôležitý!
Už toto LETO sa zároveň môžete tešiť na ďalšie 
oddelenie v priestoroch DERMACENTER, a to 
na PLASTICCENTER – plastická ambulancia. 
Profesionálny pohľad na vaše telo.

Viac informácií nájdete na stránke  
www.dentalc.sk alebo www.dermacenter.sk
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Šalát z červeného melóna so 
šunkou a syrom

ingrediencie:  1 ks
červený melón  podľa chuti
šunka   podľa chuti
mozzarella  podľa chuti
slnečnicové semienka podľa chuti
lístky bazalky

zálievka:
1 PL Tmavý balzamikový ocot
1 PL Med

postup:
1. Tmavý balzamikový ocot a med zmiešame 
v pomere 1 : 1, prípadne medu môže byť trošku 
viac.
2. Slnečnicové semienka opražíme na suchej 
panvici.
3. Z melóna povykrajujeme guľky alebo ho 
nakrájame na rovnako veľké kocky.
4. Pridáme nakrájanú šunku a mozzarellu, 
zalejeme zálievkou a dobre premiešame, 
ozdobíme bazalkou a dáme vychladiť aspoň 
na hodinu.
5. Pred podávaním posypeme opraženými 
slnečnicovými alebo sezamovými semienkami.

Letný šalát s mozzarellou

ingrediencie:
ľadový šalát   80 g
mix rukola, baby špenát  80 g
strúhaný syr (podľa chuti)  20 g
olivový olej   trochu

bazalka (čerstvá alebo 
sušená)    trochu
mozzarella light   100 g
cherry paradajky   podľa chuti
šalátová uhorka  1 ks

postup:
1. Umytú, nakrájanú zeleninu zmiešame 
v miske so strúhaným syrom a olivovým olejom.
2. Na vrch uložíme nakrájanú mozzarellu 
a ozdobíme bazalkou.

Šalát s prosciuttom a melónom

ingrediencie:
šalátový mix  1/2 balíček
melón cantaloupe  1 ks
Prosciutto  200 g
med   1 KL
balzamikový ocot  1 KL
olivový olej  2 KL
soľ, mleté čierne korenie podľa chuti

postup:
1. Šalátový mix (rukola, čakanka, špenát...) 
nasypeme do misky. Melón rozkrojíme, zbavíme 
jadierok a nakrájame na kocky. V miske 
zmiešame med, balzamikový ocot, olivový olej, 
soľ a mleté čierne korenie.
2. A už len prichádza na rad servírovanie. 
Na tanier dáme hrsť šalátu, kúsky melónu, 
prosciutta a všetko pokvapkáme pripravenou 
zálievkou.

Leto  
na tanieri
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— gastronómia —

Šalát s avokádom, jahodami  
a balkánskym syrom

ingrediencie:
baby špenát  1 hrsť
jahody   200 g
zrelé avokádo  1 ks
syr Feta   200 g
olivový olej  60 ml
citrón   1 ks
med alebo javorový sirup 2 PL

postup:
1. Baby špenát opláchneme, osušíme a uložíme 
ho na tanier alebo do misiek. Potom pridáme 
na kúsky nakrájané jahody a avokádo. 
Na vrch dáme rozmrvený syr a všetko zalejeme 
zálievkou.
2. Tú si pripravíme z oleja, citrónovej šťavy 
a medu.

Šalát s prosciuttom, mozzarellou 
a broskyňou

ingrediencie:
rukola alebo iný šalát 1 hrsť
Prosciutto  200 g
mozzarella  250 g
broskyňa   2 ks
olivový olej  50 ml
med   2 KL
soľ, mleté čierne korenie podľa chuti

postup:
1. Broskyne umyjeme, osušíme a nakrájame 
na osminky. V miske zmiešame olivový olej 
s medom a zálievku necháme odstáť.
2. Na taniere uložíme broskyne, na menšie 
kúsky nakrájanú mozzarellu, prosciutto 
a rukolu. Všetko pokvapkáme zálievkou, 
dochutíme soľou a korením.
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Ja, zloduch 3
2D | 3D | slovenský dabing

Najväčší svetový zloduch Gru a jeho žltí mimoní 
pomocníci sa vracajú v novom dobrodružstve.

Autá 3
2D | 3D | slovenský dabing

Kultová animovaná rozprávka sa vracia.

leto  
s mlyny cinemas

Premiéra 15.06.2017

Premiéra 29.06.2017

Valerián a mesto 
tisícich planét

2D | 3D | slovenský dabing
Veľkolepá adaptácia ikonického komiksového 

románu pod taktovkou režisérskeho  
mága Luca Bessona.

Vojna o planétu opíc
2D | 3D | slovenské titulky 

Boj medzi ľuďmi a ľudoopmi, o vojnu o to, kto sa stane 
vedúcim druhom primátov, ktorý bude určovať ďalší osud 

tých druhých – porazených.

Premiéra 13.07.2017

Premiéra 27.07.2017
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Organické.
Spoločensky zodpovedné.
Tolerantné k prírode.

TRIČKO, KTORÉ JE 
RECYKLOVATEĽNÉ. 

Tričko, biobavlna

9,-

Predajňu C&A nájdete v Galérii MLYNY na prízemí a 1. poschodí.




