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Ako na krásnu pokožku?

ditoriál

Aké je to leto, na ktoré sme tak dlho čakali?
Teplé
ako poludňajšie slnko, hebká detská pokožka,
mamin domáci džem a kysnutý koláč s ovocím
Voňavé
ako prvé jahody, malé šteniatka, čerstvo umyté
vlasy, malé šteniatka a vzduch pred búrkou
Farebné
ako dúha po daždi, kytica lúčnych kvetov,
ovocný šalát alebo nové letné minišaty
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ako návšteva autokina, letmý bozk,
letný festival alebo prvá cesta k moru
Svieže
ako chladivý vánok na pláži, malinový sorbet
alebo kocky ľadu v citronáde.
Je tu a teraz, je vaše, tak ho nepremárnite.
Najkrajšie leto vám všetkým želám!
Mgr. art. Andrea Marešová
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Ldvermi
eto predo
Privítajte novú letnú sezónu
v nádherne ženskej a jemnej
kolekcii z dámskeho
oddelenia H&M.

Privítajte novú letnú sezónu v nádhernej kolekcii plaviek v dámskom oddelení @HM. Letná kolekcia plaviek je rôznorodá a plná farieb! Podľahnite najnovším
trendom, ktoré je možné navzájom kombinovať a hodia sa do vašej dovolenkovej výbavy. Vyberte si plavky z palety neutrálnych farieb, ako sú čierna, biela
či tmavozelená alebo vsaďte na výraznú žltú či ružovú. Nebojte sa kombinácie vrchného a spodného dielu v iných farbách, budete pôsobiť sviežo a trendy.
Ak preferujete jednodielne plavky, vyskúšajte nové zaujímavé strihy s volánmi. Inšpirujte sa letnou dámskou kolekciou plaviek a vneste do vášho dovolenkového
šatníka svieži letný vánok a výrazne farby! Kolekcia je dostupná vo všetkých kamenných predajniach H&M na Slovensku.

Jednodielne plavky
14,99€
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Vrchný diel plaviek
4,99€

Vrchný diel plaviek
4,99€

Spodný diel plaviek
4,99€

Spodný diel plaviek
9,99€

Predajňu H&M nájdete
v Galérii MLYNY
na prízemí a 1. poschodí.
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V lete je
starostlivosť o pleť
absolútné nevyhnutná.
Nezabudnite aj
na tekutiny.

etná
starostlivosť
o vašu
pokožku
V zime nás trápia nízke teploty a v lete sú to, naopak, ostré slnečné lúče. Starostlivosť o pokožku
nepozná prázdniny. Pozornosť jej treba venovať
počas celého roka, navyše, musíte ju prispôsobovať nielen vášmu typu pleti, ale aj poveternostným
podmienkam, ktoré panujú za vašimi oknami.

Opaľovanie

Rád o tom, ako sa máte pravidelne natierať
ochrannými krémami, ste už asi počuli
niekoľkokrát v takom množstve, že ich automaticky vypúšťate druhým uchom von.
Naozaj nad nimi netreba mávať len tak rukou a je lepšie dopriať si radšej kvalitnejšie
produkty, ktorým môžete dôverovať. Tiež si
vždy vypočítajte dobu trvania ich ochrany
a nezabudnite natieranie potom ešte zopakovať. Partie, kde máte najcitlivejšiu pokožku, si v dobe intenzívneho žiarenia poctivo
chráňte. Ak si chcete opáliť tvár alebo prsia
na priamom slnku, spravte tak skoro ráno
alebo potom až po štvrtej či piatej hodine
popoludní, v závislosti od miesta, kde
bývate.
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Tekutiny

Pleť si vyžaduje nielen vonkajšiu, ale aj
vnútornú starostlivosť. Keďže sa v lete viac
potíme, jej hydratácia musí byť oveľa intenzívnejšia. Normálna fyzická záťaž si vystačí
s tromi litrami tekutín. Ak robíte manuálne
náročnú činnosť, tento pomer určite zvýšte.
Dopĺňať by ste mali prirodzené nesladené
vody a bylinné čaje. Sladké nápoje váš organizmus viac zaťažia a budete cítiť väčší
smäd. V ranných hodinách si doprajte aj
zmes čírej vody s citrónovou šťavou, ktoré
vás dobre naštartujú do nového dňa.

Zmena stravy

Horúce dni pre nás, prirodzene, znamenajú
aj akési automatické poľavenie v oblasti
gastronómie. Namiesto ťažkých jedál si
vyberáme viac zeleniny a ovocia. Obmedziť
by sme mali aj sladkosti a múčne pokrmy.
Plody zeme konzumujte najmä v surovom
stave. Ak sa chystáte na dobrú grilovačku,
nezabudnite nezdravé jedlo potom doplniť
odľahčujúcou kúrou. Váš metabolizmus
totiž v takýchto podmienkach nedokáže tak

rýchlo spracovať tieto potraviny, preto sa to
častejšie odrazí na stave vašej pleti.

Nohy a oči

Starostlivosť o pleť, to nie je len dôkladné
čistenie a natieranie tváre, rúk a zvyšku tela.
Mnohé z vás pravidelne zabúdajú na nohy,
ktoré sú v lete viac namáhané pre otvorenú
obuv. Potom sa len vydesene pozerajú, ako
majú popraskané päty a zničenú pokožku.
Keď sa natierate telovým mliekom, nesmiete obísť ani tieto partie. V obchodoch
nájdete aj špeciálnu kozmetiku, ktorá vám
nohy viac zjemní a dodá im ešte viac vlahy.
Rovnako poctivo sa musíte starať aj o vaše
oči, inak sa vám to vypomstí v podobe skorých vrások. Okrem kvalitných krémov si
ich nezabudnite chrániť aj slnečnými okuliarmi a klobúkom.

Melónová a uhorková šťava

Domáca kozmetika vám bude v mnohom
nápomocná aj v tomto období. Na hydratáciu a upokojenie slnkom spálenej pokožky
vám vhodne padnú dva druhy štiav. Každú
si vyrobte samostatne a nechajte ju len tak
v chladničke. Držte ju tam však maximálne
tri dni, inak sa pokazí. Takže z nej spravte
iba primerané množstvo, ktoré doplníte.
Stačí jednoducho odšťaviť melón alebo
uhorku. Potom si tekutinu natrite na pleť
a hneď pocítite príjemné upokojenie.

Telový olej

Aplikujte ho na pleť namiesto telového
mlieka. V lete potrebuje mať pokožka
na sebe takýto ochranný filter, ktorý mu
zároveň dodá väčšie množstvo hydratácie.

Použiť môžete mandľový, olivový alebo kokosový olej. Keď sa cítite nepríjemne s ich
povlakom na pokožke, zamerajte sa aspoň
na produkty s ich výťažkom.

Stačí rozpučiť jeho dužinu, natrieť si ju
na tvár a po pätnásťminútovom pôsobení
zmyť studenou vodou. Až potom môžete
naniesť váš tradičný krém.

Na akné mango

Ešte raz sa vráťme k tomu, keď sa nám nepodarí pred slnkom ochrániť tak, ako by
sme si to predstavovali. Červená a spálená
pokožka vám bude vďačná za kúpeľ s pridaním hrnčeka mlieka. Rovnaký efekt bude
mať aj kyslá smotana natretá priamo na poškodené miesta. Príliš opálenú tvár zase
zredukujete zmesou štyroch čajových lyžíc
mlieka, jednej čajovej lyžice medu a dvoch
čajových lyžíc citróna. Napätá červeň sa
vám na lícach zredukuje a jednoduchšie ju
prekryjete vrstvou mejkapu.

U niektorých dievčat s mastným typom
pokožky môže v tomto období nastať tiež
zhoršenie stavu. Pre nich by určite žiadne
olejové rady neplatili. Namiesto toho si pripravte domácu masku z manga.
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Mliečna terapia

N

ovinky
C&A
14,90 Eur

12,90 Eur

15,00 Eur

5,90 Eur
9,00 Eur

39,90 Eur

29,90 Eur
Predajňu C&A nájdete v Galérii MLYNY na prízemí a 1. poschodí.
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25,00 Eur

Viete, aké
trendy sa budú
nosiť v roku
2018?

T

rendy roku

2018

Je čas zastaviť sa a posúdiť, čo sa v skutočnosti bude nosiť
nasledujúce obdobie a čo by, naopak, z vašej skrine malo ísť
zaručene preč! Zostavili sme pre vás rebríček 6 najnovších trendov
a 6 trendov, ktoré sú už definitívne out. Naučte sa túto módnu
bibliu a inšpirujte sa novými trendmi.
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Prinášame vám najnovší prehľad módnych
trendov, ktoré budeme nosiť v roku 2018.
Ak ste aj vy milovníkmi módnych vychytávok
a aktuálnych noviniek, určite si prídete na svoje.

Biele doplnky

Biele prvky a detaily sú schopné oživiť
akýkoľvek outfit v nadchádzajúcej sezóne.
Stavte na biele topánky, kabelky, náušnice
či rukavičky a vneste do svojho looku akýsi
závan elegancie a ženskosti. Tento trend považujú módni experti za prevratný, tak sme
sami zvedaví, ako to nakoniec vypáli.

pastelových farieb, ktoré môžete využiť naozaj vo veľkom. Nebojte sa experimentovať
a zaobstarajte si kostým v mentolovom odtieni, v ktorom jednoznačne zažiarite.

využitím sa preto neudržali ani na popredných priečkach aktuálnych trendov. Tento
kúsok si môžete odložiť a počkať, kým príde
opäť do módy.

Zvýraznené ramená

Obľúbený kúsok ležérneho štýlu sa pomaly
vytráca z pozície módnych trendov a stáva
sa akýmsi prežitkom. Na jednej strane milované a na druhej nenávidené bombery
dostali červenú a v roku 2018 už nebudú
považované za top trendy.

Móda sa vracia v čase pri tomto trende, ktorý poznali aj naše staré mamy. Zvýraznené
ramená na svetroch, kabátoch či sakách je
aktuálnym „must have“ sezóny a vy tento
trend môžete nasledovať tiež.

Štvorcové kabelky

Je každého osobná vec, aký štýl či tvar kabelky bude nosiť. Módni kritici však upozorňujú na štvorcový tvar kabelky, ktorý
považujú za nudný a nemoderný. Do módy
majú prísť nadčasové kúsky oválnych kabeliek a tie budú vraj veľkým hitom.

Pánsky štýl

Inšpirácia pánskou módou a návrat do minulosti je ďalším trendom, ktorý by ste zaručene nemali ignorovať. Rok 2018 bude plný
nohavicových kostýmov, klasických strihov
a károvaných potlačí. Povolené sú aj pánske
a oversized strihy so skvelým efektom, ktorý
dodá žene ten správny šmrnc.

Flitre

Neodmysliteľnou súčasťou najnovších
trendov sú zaručene aj filtrované doplnky
či kúsky oblečenia, ktoré hlásajú svoj veľký
návrat. Inokedy trend považovaný za mierny gýč sa tentokrát stáva aktuálnou novinkou, čoho dôkazom sú aj najnovšie kolekcie
známych módnych návrhárov.

Trenčkot

Klasický trenčkot sa bude nosiť aj najbližšiu
sezónu a ostáva tak v top desiatke najdôležitejších kúskov vo vašom šatníku. Je len
na vás, či stavíte na klasickú béžovú farbu
alebo pôjdete do odvážnejších odtieňov. Aj
klasika v podaní značky Burberry dnes už
vyzerá o čosi inakšie.

Pastelové farby

Príchod roka 2018 znamená aj množstvo

Bombery

Choker

Odhalené ramená

Pôvabný a ženský prvok zažil svoju minútu
slávy a tentokrát musí ísť z vášho šatníka
von. Elegantný detail odhalených ramien
už v najnovších kolekciách nedominuje,
a preto sa považuje za definitívne out.

Boho štýl

Boho štýl známy predovšetkým z letných
festivalov či iných žúrov sa v roku 2018 vytráca z trendy noviniek a skôr sa považuje
za neaktuálny a starý. Možno je to práve
tým, že ženy tento trend sledovali natoľko,
že sa im akosi „presýtil“.

Maxi sukne

Za neaktuálny trend sa taktiež považujú
dlhé maxisukne a šaty. V zimných mesiacoch sú absolútne nepraktické a svojím

Doplnok, ktorý ovládol takmer všetky módne šou a ocitol sa na prehliadkach mnohých
módnych dizajnérov, sa postupne dostáva
von z hry a nasledujúci rok pre neho už
vo fashion novinkách nenájdeme miesto.
Tento náhrdelník považujeme za prevrat
módnych doplnkov.

na pláž
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Predajňu LINDEX nájdete
v Galérii MLYNY
na 1. poschodí.
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Leto
2018

Zažite výnimočné leto a buďte
jedinečná s novou kolekciou
plaviek a spodnej bielizne
od SKINY.

2

3
SKINY to je dámska, pánska a detská spodná bielizeň, plavky a pyžamá z rakúskych materiálov a eko
bavlny najvyššej kvality. Nadčasové a pohodlné
strihy SKINY kolekcií robia z týchto kúskov bielizne
ideálnych spoločníkov na každý deň.
V kolekcii plaviek African Tribe sa dizajnérsky tím SKINY nechal inšpirovať viacfarebnými etno vzormi. Výnimočný glamour štýl
im dodávajú ružovozlaté aplikácie. Pre dámy
s veľkosťou košíka D a E je určená kolekcia
plaviek 4 Ocean Print s dvoma obľúbenými
strihmi vystužených podprseniek s kosticou. Florálny vzor a veľké volány v bandeau
plavkovej podprsenke Tahiti spravia s vaším
dekoltom hotový zázrak. V každej kolekcii
SKINY plaviek je v ponuke niekoľko strihov
podprseniek a nohavičiek. Zákazníčka si
môže vybrať strih, farbu a veľkosť. Voľnou
kombináciou vrchných a spodných dielov
dámskych plaviek si môže každá dáma vytvoriť svoj originálny štýl, ktorý zvýrazní jej
ženské krivky a bude sa cítiť výnimočne.
1 Summer Loungewear je kolekcia plážových šiat, tuník, shorts a tričiek z veľmi
ľahkých materiálov pre excentrické plážové
bohyne a spolu s florálnymi a etno plavkami
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dotvárajú perfektný plážový look. Hope – to
sú rafinované strihy pre extravagantné dámy
v trendovej púdrovej farbe a podprsenky
veľkosti A, B, C, D, E. Košíky spracované
spacer cup technológiou sú výnimočne
mäkké a príjemné na teplé letné dni.
Čisté línie bavlnenej kolekcie 2 Cotton
Lovers a pohodlné strihy bezkosticových
podprseniek sú perfektné na voľný čas,
prácu i šport. Letným kvetinovým dizajnom a jemnou čipkou zaujmú dvojbalenia
bavlnených nohavičiek z kolekcie 3 Sweet
Cotton. Aktívni muži ocenia obzvlášť ľahký
a priedušný materiál z mikrovlákna v kolekcii Cool Comfort. Široký sortiment značky
SKINY vhodne doplna viac ako 100-ročná
rakúska značka HUBER. HUBER funkčné
podprsenky z kolekcie Body Couture ocenia hlavne dámy s veľkosťou košíkov 95 D,
E, F.
Letné kolekcie dámskych a pánskych pyžám
SKINY prekvapia inovatívnym štýlom a dizajnérskym spracovaním. Skiny Team sa
teší na ctených zákazníkov v Galérii
Mlyny Nitra na 1. poschodí pri Panta
Rhei.

4

Voľnou
kombináciou
vrchných
a spodných
dielov
dámskych
plaviek
SKINNY si
môže každá
dáma vytvoriť
svoj originálny
štýl, ktorý
zvýrazní jej
ženské krivky
a bude sa cítiť
výnimočne.
Predajňu SKINY nájdete
v Galérii MLYNY
na 1. poschodí.
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cQueenova
temná a sexi estetika
Zrejme najvlyvnejší, najkreatívnejší
a najprovokatívnejší módny návrhár
svojej generácie sa obesil v šatníku.
Jeho názory boli radikálne
a život búrlivý.

McQueen vždy odmietal snobskú módu. „Nikdy
som sa nechcel podobať Lagerfeldovi a nehodlám
sa hrať na snoba ani teraz.“ Tieto slová charakterizovali jedného z najvýraznejších návrhárov dneška
Alexandra McQueena.
McQueen vo svojich modeloch objavuje
sám seba. Jeho provokatívne, dalo by sa
povedať, že geniálne diela nie sú určené
pre všetkých – aj preto, že len málokto ho
pochopí.
Alexander McQueen (vlastným menom
Lee Mc Queen, meno Alexander je len
umeleckým pseudonymom) sa narodil
v Londýne v rodine taxikára 17. 3. 1969 ako
najmladší zo šiestich detí. Jeho život a cesta
ku sláve je tak trochu ako rozprávka. Aj keď
túžil po štúdiu na umeleckej škole, začal
v šestnástich rokoch pracovať ako učeň
v ulici Savile Row. Učil sa u krajčíra princa
z Walesu, vo firme Anderson & Sheppard.
Svojho odviazaného ducha nepotlačil
už vtedy a na podšívky a do lemov Jeho
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kráľovskej Výsosti vraj vpísal rôzne oplzlosti – nuž, umelec každým cólom!
Na začiatku svojej kariéry pracoval
s Romeom Giglim a divadelnými kostymérmi Angels & Bermansem a Koji Tatsunem.
Neskôr mu sám riaditeľ magisterského štúdia prestížnej školy Central Saint Martins
Bobby Hilson ponúkol štúdium na tejto
škole. Práve tu neunikol pozornosti výstrednej návrhárky Isabely Blow, ktorá ho
uviedla medzi módnu elitu. Skúpila celú
jeho absolventskou kolekciou z roku 1992
„Jack Rozparovač“, ktorá okúzlila i celú
britskú módnu tlač. Už smrť Isabely Blow
bola pre McQueena šokom. „Matka jeho
kariéry“ zomrela v máji roku 2007. Spáchala
samovraždu pre ťažkú chorobu.
Začiatkom McQueenovej tvorby vládli post-punkové kolekcie. V roku 1992 založil
svoju vlastnú značku Alexander McQueen.
Svoju profesionálnu kariéru odštartoval
v Londýne kolekciou „Highland Rape“.

Svet módy bol šokovaný. Po móle chodili
modelky postriekané krvou s viditeľne vejúcimi šnúrkami od tampónov, na sebe mali
látané čipkované šaty a rozrezaný tartan.
Prehliadka mala pripomenúť britské vraždenie v Škótsku v 18. storočí. Vraždený bol
tiež McQueen v kritikách. Géniovia tejto
doby sú vždy v rozpore so spoločnosťou.
Dokážu maximálne šokovať a vždy niečím
fascinujú. Za kritikou a zlobou sa však skrývajú perfektne strihané šaty a McQueenova
temná a sexi estetika je nebezpečne
nákazlivá.
V roku 1996 získal cenu za najlepšieho
britského návrhára roka, vyhrala jeho
„Extravagantná vízia“. Túto cenu potom
získal štyrikrát a je považovaný za najlepšieho britského návrhára všetkých čias.
V roku 1996 sa McQueen stal hlavným návrhárom francúzskeho krajčírskeho salónu
Givenchy a nahradil tak Johna Galliana.
Prácou pre tento dom, ktorý sa ako jeden
z mála môže pýšiť priezviskom Haute

FashionStock.com /Shutterstock.com

couture, ho vystrelila medzi úplnú elitu. Už
prvá kolekcia pre Givenchy bola ohromná
a mytologická.
V roku 2001 však Gucci Group získala
kontrolný balík (51 %) v jeho vlastnej firme
Alexander McQueen a návrhár Givenchy
i celý LVMH, kam značka patrí, opustil.
Od tej doby značka Alexander McQueen
oslňovala parížske móla neprehliadnuteľnými módnymi kreáciami. Jeho kolekcie zreli
ako víno. Stačí sa pozrieť na retrospektívu
jeho prehliadok.
V roku 2003 uviedol Alexander McQueen
na trh svoj prvý parfum s názvom Kingdom.
Samostatnú pánsku kolekciu predstavil
prvý raz v Miláne v roku 2004. Po úspešnom uvedení dvoch parfumov – Kingdom
a My Queen – sa McQueen sa v roku 2005
púšťa do športového biznisu a začína spoluprácu so značkou Puma, zároveň v tomto
roku predstavuje svoju vlastnú líniu. O dva
roky neskôr predstavuje vlastnú kolekciu

mejkapu. S kozmetickým gigantom MAC
predstavuje pod názvom Cleopatra-themed
kolekciu očných odtieňov, rúžov, leskov
na pery a púdrov.
Alexandra McQueena milovali celebrity.
Jeho butiky v Londýne, New Yorku, Los
Angeles, Miláne alebo v Las Vegas obliekali
celebrity, akými sú Nicole Kidman, Penélope
Cruz, Sarah Jessica Parker, Rihanna. Jeho
oblečenie sa často objavuje tiež v módnych
kreáciách a videoklipoch Lady Gaga.
V súkromnom živote sa Alexander McQueen
netajil svojou homosexualitou.
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Sám seba nazýval „ružovou ovcou rodiny“.
V roku 2000 si na súkromnej jachte princa Gambie vzal svojho priateľa a filmára
Georgea Forsyta. Družičkou mu bola priateľka a modelka Kate Moss. Keď britský
módny návrhár a jeden z najlepších návrhárov sveta Alexander McQueen zomrel,
celý módny svet plakal. Zahraničná tlač
referovala, že 40-ročný dizajnér s najväčšou
pravdepodobnosťou spáchal samovraždu
obesením len týždeň potom, ako mu umrela matka, s ktorou mal veľmi blízky vzťah.
Svet stratil mozog, ruku a dušu, ktoré inšpirovali celý rad módnych tvorcov, fascinovali milovníkov módy a šokovali menej
zasvätených. Za 40 rokov svojho života
vytvoril nezabudnuteľné kolekcie a sám
sa stal legendou módneho sveta a jednou
z najväčších módnych ikon. Nikdy ste ho
nevideli v šialených vlastných outfitoch, ako
napríklad Johna Galliana, no napriek tomu
dostal prezývku „módny chuligán“.

V multibrandovej predajni Gallery nájdete úspešné nemecké značky BOSS Casual (predtým BOSS Orange)
a Cinque. Spoločnosť HUGO BOSS v minulom roku prišla
s novou stratégiou firmy, v rámci v ktorej došlo aj k zmene
názvu predávaných značiek, a tak sa BOSS Orange zmenil
na BOSS Casual. Zmena so sebou nenesie len nový názov,
ale prichádza aj s novu filozofiou pri tvorbe kolekcií, ktorú
už jednoznačne môžeme vidieť v kolekcii jar/leto 2018.
Dámska kolekcia je vyzretejšia, ženskejšia a oslovuje širšie
spektrum zákazníkov. Kolekcie sú však stále určené pre
ľudí, ktorí milujú módu, kvalitné spracovanie, dobrú kvalitu
a oblečenie pre nich predstavuje formu, ako sa môžu odlíšiť
od masy. Duch kolekcie je inšpirovaný Kubou, oslavuje jej
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typické aspekty – a to najmä farbami, kreativitou a energiou. Printy a potlače, ktoré nájdete v kolekcii, sú inšpirované ovocím, typickým pre Kubu, citrónmi a ananásom,
kubánskou džungľou a sviežimi farbami. Kolekcia značky
CINQUE je nadšená farbami, tropickými printmi, pásikmi
a čipkou. Prepája športové prvky s precíznou krajčovinou,
volány, trumpetové rukávy, mašle, carmen výstrihy, lampasy – tieto všetky detaily robia kolekciu inou a inšpirujúcou
a starajú sa o perfektný outfit svojej nositeľky za každých
okolností. Pánska kolekcia svojimi printmi a farbami vôbec
nezaostáva za dámskou, inšpirácia je rovnaká – tropické
pralesy, len prevedenie je maskulínnejšie a funkčnejšie tak,
aby bolo atraktívnejšie pre pánskeho zákazníka.

Predajňu GALLERY nájdete
v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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Roman
Valkovič:

„Divadlo je
o posolstve myšlienok“

Skúsený divadelný matador Roman Valkovič
stvárňuje rôzne postavy už 32 rokov. Od začiatku
je stále verný tým istým doskám v Starom divadle
Karola Spišáka v Nitre. Najradšej má postavý zlých
sympaťákov, pretože je na nich čo hrať.
Členom Starého divadla Karola Spišáka
v Nitre ste už 32 rokov. Pamätáte si,
kedy ste na pôdu tohto divadla vstúpili
prvýkrát? Nezažívate počas vstupu
do budovy istý druh rutiny?
Do nitrianskeho bábkového divadla som
prvýkrát vstúpil ako dvanásťročný. Pamätám
si, že som videl predstavenie Baranove
trampoty. Ako herec som do Bábkového
divadla Nitra nastúpil 1. júla 1986 a zostal
som až dodnes. Divadlo (okrem vzťahov)
nikdy nie je a ani nemôže byť rutina. Každý
deň zažívate niečo nové a iné. Ani jedno
predstavenie tej istej inscenácie nie je nikdy
identické.
Váš študijný profil je zaujímavý. Najprv
ste študovali výrobu obuvi na Strednej
priemyselnej škole obuvníckej
v Partizánskom a po maturite
bábkoherectvo na pražskej DAMU.
Od obuvi ste urobili veľký skok do sveta
bábok. Dajú sa podľa vás tieto dva svety
skĺbiť?
To určite nie, ale k umeniu som bol vedený od detstva. Od šiestich rokov som hral
na klavíri, na strednej škole v hudobnej
kapele a trochu som v tom období koketoval aj s divadlom. A keďže bábkový odbor
na konzervatóriu nebol, počkal som si
na DAMU.
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V čom spočívajú úskalia práce
bábkoherca, bábkoherečky? Na čo si
treba dávať pozor?
Bábkoherec si podľa mňa musí dávať asi
najväčší pozor na zdravie. Od vodenia bábok zvyknú bolieť najmä kríže.
V hre O čiernom klobúku ste stvárnili
tento známy módny doplnok. Ako sa dá
pripraviť na úlohu klobúka?
Išlo o veľmi krásnu tvorbu a stvárniť klobúk
bol proces tvorivý, no aj náročný. Na to sa
nedá pripraviť. Veľa záležalo od výtvarnej
stránky, ale podarilo sa.
S ktorým typom bábky sa vám najlepšie
spolupracuje?
Ak sa to dá nazvať spolupráca, tak maňuška
spolupracuje najlepšie.
Keď sa povie Staré divadlo, čo sa vám
vybaví ako prvé?
Už som v tomto divadle „zdomácnel“.
V Starom divadle sa mi všetko spája s tvorbou, divákom, neúspechmi, ale aj mnohými
úspechmi.
Spomínate si na nejaký vtipný
zážitok zo skúšania inscenácie? Alebo
na nejakú bizarnosť týkajúcu sa
kontaktu s divákom?
Je toho veľa, ale posledný zážitok bol veľmi
milý. Na Čarodejníka z krajiny Oz sa bol pozrieť môj štvorročný synovec, ktorý na mňa
pokrikoval. Po predstavení bol sklamaný, že
som si ho nevšimol a nepozdravil.

V aktuálnom repertoári Starého
divadla hráte v ôsmich bábkových
predstaveniach – Zabudnutý čert,
O múdrom kokoškovi, Čarodejník
z krajiny OZ, Lakomstory z Londýna,
Hop, Farma zvierat, Bolo nás päť
a Vianočné mystérium. Okrem toho
hráte v monodráme Klammova vojna.
Čím bolo pre vás skúšobné obdobie
činohernej inscenácie odlišné od tých
predošlých, bábkových?
Klamm je unikum, špecifikum a hlavne
výzva. Tu je treba ovládať text na 100 %.
Skúšobný proces bol už rýchly. Povedal by
som, menej nápadov, väčšia sústredenosť
na výraz a rytmus.
V čom podľa vás spočíva mágia
bábkového divadla?
Magické je v tom, že je slobodnejšie a oveľa
hravejšie ako činohra.
Čo by ste poradili uchádzačom
o štúdium bábkoherectva?
Ak sa chcú tomu venovať, musia ho milovať! Ak nie, nech robia niečo iné.
Čo podľa vás môžu bábky
sprostredkúvať živým ľuďom?
A živí ľudia bábkam?
Divadlo je o posolstve myšlienok a často
aj o názoroch na tento svet. Živí ľudia
a ich správanie sú nekonečnou studnicou
inšpirácie...

Divadlo (okrem vzťahov)
nikdy nie je a ani nemôže
byť rutina. Každý deň
zažívate niečo nové a iné.
Ani jedno predstavenie
tej istej inscenácie nie je
nikdy identické.
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Pruhovaný top
12,98 Eur

Pánske šortky
15,98 Eur

Šaty so zvonovým
rukávom 15,98 Eur

Slnečné okuliare
4,98 Eur

Pánska košeľa
s potlačou 12.98 Eur

Overal
15,98 Eur
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Top s farebnými
brmbolcami 12.98 Eur

Pánske tričko
s potlačou 7,98 Eur

Šľapky
12,98 Eur
Predajňu GATE nájdete
v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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Kolekcia
Kolekcia
plaviek 2018
Prvá kolekcia plaviek značky Triumph bola uvedená
na trh v 60.rokoch. Vďaka archívu sme mohli
Prvá kolekcia plaviek značky Triumph bola uvedeobjaviť rad abstraktných, grafických vzorov a
ná na trh v 60.rokoch. Vďaka archívu sme mohli obpotlačí v podobe palmových listov, ktoré boli
javiť
rad abstraktných,
grafických
vzorov a potlačí
špeciálne
vytvorené pre
túto kolekciu.
v podobe palmových listov, ktoré boli špeciálne
vytvorené
túto kolekciu.
Vedúcoupre
sériou
kolekcie plaviek SS18 je

Elegant Twist. Výrazná potlač bola vytvoVedúcou
sériou
kolekcie
plaviek
SS18 je
rená priamo
podľa
originálu
z archívu
Elegant Twist. Výrazná potlač bola vytvorená priamo podľa originálu z archívu a vďaka

a vďaka integrovanej inovácii - Magic Wire
– poskytuje nielen dokonalú podporu a
integrovanej inovácii – Magic Wire – popohodlie, ale aj dramatický a zaujímavý
skytuje nielen dokonalú podporu a pohodvzhľad. Pútavý vzor je doplnený háčkolie,
ale ajdetailmi,
dramatický
a zaujímavý
vanými
ktoré
odrážajú vzhľad.
trend
Pútavý
vzorhĺbky
je doplnený
háčkovanými
dezdobenia,
a textúry
v bohémskom
tailmi,
ktoré
odrážajú
trend
zdobenia,
hĺbky
prevedení.
a textúry v bohémskom prevedení.

Elegant Twist

Vrchný diel zo série Pop Art Flair je rovnako
inšpirovaný šesťdesiatymi rokmi, ktoré
Vrchný diel zo série Pop Art Flair je rovnamôžete objaviť v jemnejšom trojuholníkovom
ko inšpirovaný šesťdesiatymi rokmi, ktoré
strihu podprsenky typu bralette, s predĺženou
môžete
objaviť
jemnejšom
trojuholníkospodnou
líniou,v ktorá
poskytuje
ešte viac
vom
strihu podprsenky typu bralette, s prekomfortu.
dĺženou spodnou líniou, ktorá poskytuje
ešte viac komfortu.

Pop Art Flair

Lily Elegance

Detaily: Vylepšená inovácia Magic Wire® integrovaná v push-up podprsenke, s krémovým
háčkovaným lemom v oblasti dekoltu. Technológia Magic Wire® poskytuje podporu, ľahkosť,
pohodlie a flexibilitu.

Detaily: Nový, trendový štýl, predĺžená spodná
línia vystuženej podprsenky. Perfektná pre sofistikovaný vzhľad.
Nohavičky: Brazilian s nízkym sedom

Detaily: Vystužené jednodielne plavky s kosticou
a výraznou potlačou, ktorá zdobí predný a zadný
diel. Odnímateľné ramienka a elegantné detaily,
silikónová výstuž po obvode vrchnej časti pre
dokonalú podporu.

Nohavičky: Mini, Midi a Tai

Veľkosti:

Veľkosti:

B-D 38-44

Materiál:

85%PA, 15%EL

Veľkosti:

A-C 36-42 pre podprsenku
38-46 pre nohavičky

Materiál:

83%PA, 17%EL

B-C 36-42, D 38-40 pre podprsenku
36-42 pre nohavičky
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Materál:

88%PES, 12%EL

Predajňu TRIUMPH nájdete
v Galérii MLYNY na prízemí.

– Predajňu Triumph nájdete v Galérii Mlyny na prízemí –

T

Rozhovor

Soňa
Bergendiová:

radícia neznamená
uchovávať popol,
ale odovzdávať plameň
Môj dizajn je ovplyvnený tradíciou,
ktorú v ňom ďalej rozvíjam
v súčasnom jazyku modernej doby. To
je spôsob, ako sa dá udržať večne.

„Vyrobená na Slovensku v roku 1990”, aj to o sebe
rada hovorí Mgr. art. Soňa Bergendiová. V roku
2009 absolvovala Školu úžitkového výtvarníctva
Josefa Vydru, odbor propagačné výtvarníctvo,
v Bratislave, aby vzápätí nastúpila na štúdium
na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave
(katedra dizajnu, ateliér Art Dizajn). Viac sa
dozviete v našom rozhovore.
Ako, kedy a prečo vznikla spoločnosť
Šopa dizajn?
ŠOPA DIZAJN vznikla v lete 2015
po ukončení VŠVU, kde som vyštudovala dizajn. Vznikla tak nejak prirodzene – keď som namaľovala náušnice
inšpirované slovenským folklórom – a postupne k nim pribúdali ďalšie vecičky.
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Kto všetko za značkou stojí?
Ja sama ako zakladateľka a dizajnérka.
O produktové fotografie sa stará priateľ Julo.
Spolupracujem aj so stolárom a krajčírkou.
Čo je cieľom značky?
Dostať sa do povedomia ako slovenská
dizajnérka. Kladiem dôraz na ručnú prácu
a vyzdvihujem v nej krásu slovenského
folklóru.
Vašou inšpiráciou je folklór. Mapujete
jednotlivé regióny alebo je to vec čisto
náhodná?
Každý vzor, ktorý použijem, je z konkrétneho regiónu, ale ja si ho vo svojich dizajnoch
prispôsobujem mojim potrebám a cieľom.

Ktorý kúsok z vašej tvorby je váš najobľúbenejší ?
Jednoznačne drevená maľovaná kabelka.
Kto sú vaši zákazníci?
Mojimi zákazníkmi sú najmä ženy –
Slovenky. Ale už nie raz som zákazky posielala aj do zahraničia. V súčasnosti sa Šopa
začína predávať aj v USA a Mexiku.
Kde všade vás zvyknú zákazníci nájsť?
Okrem webu ma môžete nájsť na rôznych
slovenských dizajnmarketoch. Už viaceré
predajne na Slovensku predávajú dizajn zo
Šopy a ak všetko vyjde (klop-klop na drevo), tak v septembri si chcem otvoriť aj
vlastnú predajňu so showroomom v Šali.

Myslíte si, že dnešní mladí ľudia majú
vzťah k tradíciám?
Ako som si všimla – za posledné roky – práve TO tradičné je vyhľadávané práve (aj)
mladými ľuďmi.
Kde vidíte svoju značku o 10 rokov?
Chcela by som ju naďalej rozvíjať a pracovať
na sebe a ono to potom všetko príde samo
ako výsledok usilovnej práce – a vtedy viete,
že to robíte dobre.
Čo by ste odkázali mladým začínajúcim
podnikateľom v podobnej sfére?
Nebáť sa urobiť prvý krok, ale nezabúdať pri
tom na pokoru.
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Vty, sandále 16,90 €

Graceland, sandále 16,90 €

5th Avenue, slip-on
espadrilky 29,90 €

Graceland, sandále
19,90 €

Catwalk
44,90 €
Graceland, sandále
19,90 €

Memphis One, slip-on
vychádzková obuv 24,90 €

Graceland, saténové tenisky
19,90 €

Reebok, tenisky
49,90 €
Graceland
22,90 €

Vty, plátenky 12,90 €

Graceland, lodičky
na platforme 19,90 €

Graceland, poltopánky
24,90 €
Graceland,
sandále 19,90 €
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Predajňu DEICHMANN
nájdete v Galérii MLYNY
na 1. poschodí.

M

echanický
pomaranč
Divadlo Andreja Bagara (DAB)
v Nitre začalo čítacími
skúškami s prípravou
inscenácie Mechanický pomaranč.

Hra na motívy rovnomenného slávneho románu
Anthonyho Burgessa rozpráva príbeh Alexa, ktorý
je vodcom štvorčlennej skupiny tínedžerov. Tí spoločne páchajú rôzne násilnosti a zhovárajú sa medzi sebou zvláštnym jazykom. Alex napokon skončí
vo väzení, kde je podrobený liečbe, ktorá ho má
definitívne zbaviť násilia. Režisérom hry je Juraj
Augustín, ktorý s DAB spolupracuje po prvýkrát.
„Svet, v ktorom sa dej inscenácie odohráva, je veľmi násilný. Máme na to dokonca
aj taký náš termín: superbrutalizmus. Hra
teda naozaj prináša brutálne scény, ale
treba zdôrazniť, že vo veľmi divadelnom
jazyku. Nevšedný je aj jazyk postáv, ktoré
používajú výrazný slang tínedžerov, ním je
text vyšperkovaný. Okrem toho má inscenácia posunutú trochu aj formu príbehu,
v ktorom šesť hercov hrá 16 postáv,“ povedal J. Augustín.
Divadlo pripravuje Mechanický pomaranč
už na budúcu divadelnú sezónu 2018/2019.
Premiéra hry je naplánovaná na 21. septembra v Štúdiu DAB. „Scéna bude strohá, na takzvanú „uličku“. To znamená, že
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diváci budú sedieť z oboch strán. Ulička
bude široká iba dva metre, takže tam bude
bezprostredný kontakt s hercami. Autorom
scénografie je brnenský architekt Svatopluk
Sládeček. Pôsobiť bude veľmi čisto a tvorená bude dvoma kockami s rozmermi 2 x 2
metre. Jeho manželka Markéta Sládečková
robí kostýmy inšpirované školskými uniformami, s výrazným líčením a parochňami.
Ide teda o kombináciu realistického kostýmu so silnou štylizáciou smerom nahor,“
uviedol režisér.

Premiéra:

21. septembra
2018
Pri príprave a tvorbe inscenácie dostanú
podľa J. Augustína šancu prejaviť sa aj herci
vlastnými improvizáciami. „Je to veľmi

pestré, často komediálne, fraškoidné, je
to živelné. Ja mám presnú a konkrétnu
predstavu jednotlivých scén a situácií, ale
verím, že ju budem môcť hodiť do koša
a získať riešenia priamo z hercov,“ povedal
J. Augustín.
Tvorcovia hry Mechanický pomaranč sa pri
jej príprave zapojili do projektu Ako na divadlo s Divadlom Andreja Bagara v Nitre,
ktorý realizuje Asociácia Divadelná Nitra
a DAB so študentmi Univerzity Konštantína
Filozofa (UKF) v Nitre. „V rámci neho sa
účastníci zoznámia s režijnou a dramaturgickou koncepciou a celým procesom prípravy jednotlivých zložiek inscenácie,“ vysvetlila projektová manažérka DAB Slavka
Civáňová. „Účasť študentov na príprave inscenácie je pre nás inšpiráciou. Tak ako sa
oni pýtajú na rôzne veci nás, my sa zasa ich
pýtame, čo si o našom koncepčnom riešení
myslia. Oni nie sú takí zasiahnutí celým
procesom, v ktorom sme my ponorení už
niekoľko mesiacov, takže pohľad študentov
môže byť pre nás zaujímavý,“ povedal J.
Augustín.

Viac informácií
o pripravovaných hrách nájdete
na webe www.dab.sk

Účasť
študentov na príprave
inscenácie je pre nás
inšpiráciou. Tak ako sa oni
pýtajú na rôzne veci nás,
my sa zasa ich pýtame, čo
si o našom koncepčnom
riešení myslia.
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Sú také rozmanité, a predsa stačí jediný pohľad, aby ste
ich rozpoznali. Bábiky, doplnky, školské potreby, tašky
a darčekové predmety britskej značky Santoro nesú pečať
nezameniteľného dizajnu Lucia a Meery Santorovcov.
Môžu sa pochváliť spoluprácou s filmovými štúdiami 20th
Century Fox aj kráľovským šperkárstvom Jej Veličenstva.
Vy však pre ich nápadité produkty do Los Angeles ani
Londýna chodiť nemusíte – v bohatom zastúpení ich nájdete
aj v sieti predajní Vnímavé Hračky.
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S

antoro

Londýnsky dizajn,
ktorý zhmotňuje detskú fantáziu
Veci, aké by ste v detstve
sami chceli

Základný kameň značky, ktorá sa dnes
pýši viac než päťdesiatkou prestížnych
ocenení a zákazníkmi v 60 krajinách sveta,
bol položený v roku 1983. Prvá dielnička
pod značkou Santoro vznikla na Carnaby
Street v londýnskej štvrti Soho s povesťou
mekky kreatívneho dizajnu. Za značkou
stoja manželia, ktorých okrem lásky spojila aj tvorivosť a túžba realizovať sa podľa
vlastných pravidiel. Nápad produkovať dizajnové predmety pre deti priniesla Meera.
„Milujem umenie, pohľadnice, omaľovánky a príbehy a veľmi som túžila vyrábať
veci, o akých som sama v detstve snívala,“
povedala v sérii rozhovorov Women in
Business.
Čoskoro sa ukázalo, že jej vízie dokážu
osloviť aj zástupy iných ľudí. Vlastne, akoby
v duchu porekadla „dobré sa predáva samo“
stačila len jediná kolekcia a na malý ateliér
z Carnaby Street sa začali sypať prestížne
zákazky z celého sveta. Značka Santoro
sa postupne stala exkluzívnym výrobcom
predmetov s najrôznejšími motívmi, ako sú
hollywoodske ikony či londýnska pevnosť
Tower pri príležitosti jej znovuotvorenia.
K pestrému výpočtu spoluprác patrí aj
United Colors of Benetton, Harrods, Sogo
či newyorské múzeum MoMA.
Skutočnou doménou značky Santoro sú
vlastné unikátne kolekcie. K ich prvým
veľkým úspechom patrila séria pohyblivých

3D pohľadníc, ktorých originalitu a prepracovanosť ťažko k čomukoľvek prirovnať.
Dodnes patria k ich najvyhľadávanejším
produktom, hoci Lucio, ktorý je aj hlavným
dizajnérom firmy, dnes tvrdí, že by ich radšej ani nevymyslel vediac, koľko s nimi bude
roboty. Nasledovali úchvatné 3D knihy, bábiky a široká paleta úžitkových predmetov
s nezameniteľným dizajnom. Dnes už pod
hlavičkou Santoro Deluxe Design dokonca
nájdete aj vyhľadávané štúdio interiérovej
architektúry.

Vkus a kvalita nepatria len
do sveta dospelých

Pokiaľ ide o predmety určené predovšetkým
deťom, Santoro je vlastne zhmotneným
svetom dievčenskej fantázie. Snové scenérie
v teplých farbách, čarovní dôverníci zo zvieracej ríše, nevšedné hrdinky s úchvatnými
nápadmi aj vzrušujúcimi tajomstvami. Keď
si ich raz vpustíte do života, akoby ste našli
nového priateľa, ktorý vás môže v podobe
predmetov každodennej potreby sprevádzať na každom kroku. Nečudo, že sa dizajn

33

z dielne Santoro stal vyhľadávaným nielen
medzi deťmi, ale aj medzi dospelými ženami, ktoré sa neboja vyčnievať z davu.
Z viacerých kolekcií z dielne Santoro sa stal
celosvetový fenomén a možno ich poznáte,
hoci ste dosiaľ ani nevedeli, odkiaľ pochádzajú. Ako napríklad Gorjuss – kultové
„dievčatko bez úst“, Kori Kumi – dievčatko a zajačik z optimistickej ríše „večného
leta“ alebo kolekcia Mirabelle, ktorá je
nežná a zamyslená ako ráno na anglickom
vidieku. Produkty z dielne Santoro však
idú ešte o kus ďalej. Hlavný motív vždy
dopĺňajú filigránsky vypracované detaily, napríklad unikátne prívesky, ktoré by
mohli pokojne byť samostatnými šperkami.
Samozrejmosťou sú vysoko kvalitné materiály, vďaka ktorým sú produkty dlho krásne
aj pri intenzívnom používaní.
Zo Santoro sa za 35 rokov existencie stala
mimoriadne silná obchodná značka. Jej
úspech však má aj širší rozmer – tvorí totiž
efektný protipól nevkusným, nekvalitným
a prvoplánovým produktom, ktorými je trh
s detskými produktmi zaplavený. Učí nás vidieť, že aj bábika, peračník či detský ruksak
môžu byť malým kúskom umenia a že si ho
my aj naše deti zaslúžime.

Produkty SANTORO nájdete
v predajni VNÍMAVÉ HRAČKY
na 2. podlaží Galérie Mlyny,
aj v eshope vnimavehracky.sk

M

óda je hra

tak sa ňou bavme
Si YOUNGSTERS? Teda, máš do 25 rokov?
Alebo sa tak aspoň cítiš? Tak je tu niečo presne pre
teba. V predajniach CCC teraz nájdeš perfektné
topánky, kabelky a ďalšie doplnky rešpektujúce
najnovšie trendy práve pre YOUNGSTERS.

Inšpirovaná streetstylom
Podľa kampane sa módnou ikonou
môže stať každý. Stačí mať jedinečný
štýl a sledovať najnovšie trendy. Móda
ulice udáva trendy, navyše, nemusíš
za ňu obetovať výplatu z brigády alebo
vreckové od rodičov. Inšpiruj sa uvoľnenosťou a živelnosťou streetstylu, v ktorom je dovolené kombinovať na pohľad
nekombinovateľné kúsky.
Máš chuť na bláznivé cullotes nohavice
s hriešne vysokými podpätkami alebo
uprednostníš pestrofarebné športové topánky topánky s metalickou bomberou?
A čo povieš na kombináciu elegantného
obleku s bežeckými teniskami?
Možno rebelské a bláznivé, no rovnako
fresh a trendy.
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Povedz to farbami
Túto sezónu sa bude kráčať v žiarivých a sviežich farbách.
Do portfólia čiernych a hnedých topánok v šatníku pridaj výraznú modrú v kráľovskom odtieni. Alebo sa nechaj zlákať podmanivou magentou či nežnou lila farbou. A nezabúdaj na nadčasovú
bielu, ktorá skvele ukáže na basic teniskách.
Modely z aktuálnej kampane okrem farebnosti vyzdvihujú aj
hravé detaily. Objav stuhové šnurovanie na plátenných teniskách,
ktoré vyzerajú nežne a dievčensky. Potrpíš si na detaily? Povedz
áno kvetinovému vyšívaniu na odvážnych platformových sandálikoch alebo efektnému vybíjaniu na trendy balerínkach, vďaka
ktorým budeš neprehliadnuteľná.

Nové mená
Popri domácich značkách sa v kampani YOUNGSTERS
predstavia zvučné mená športovej módy. Okrem trendových
modelov Sprandi, Nylon red alebo Jenny Fairy si môžeš
do svojho šatníka ukoristiť značky New Balance, Puma
či Skechers, ktoré sú medzi mladými čoraz populárnejšie.
Svojimi strihmi, materiálmi a nadčasovým vyhotovením sú
ideálnym spoločníkom na šport, ako aj na bežný deň. Zavítaj
do predajne CCC v OC Mlyny Nitra, ktorú nájdeš na prvom
poschodí. Alebo sa trendmi nechaj inšpirovať online
na www.ccc.eu.
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Predajňu CCC
nájdete v Galérii MLYNY
na 1. poschodí.

lovenský
S
ľudový kroj
Ľudový kroj
možno označiť
za tradičný odev
príslušníkov národov,
etnických skupín
či regionálnych,
alebo lokálnych
spoločenstiev.
V našich zemepisných
šírkach ide najmä
o odev vidieckeho
obyvateľstva,
ktoré bolo späté
s poľnohospodárskym
spôsobom života.
Avšak pojem
ľudový odev má
širšie vymedzenie,
do ktorého sa
zaraďuje napríklad
robotnícky odev i odev
zemiansky.
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V priebehu vývoja ľudstva prechádzal
ľudový odev taktiež rôznymi vývinovými etapami. Vzhľadom na skutočnosť, že s prvou dokumentáciou
a výskumom ľudového odievania sa
začalo až v 18. storočí a následne sa
rozvíjal i v priebehu 19. a 20 storočia,
nevieme detailne popísať ľudový odev
starších období.
Ako jeden z medzníkov vo výskume
možno označiť obdobie národného
obrodenia v 19. storočí a následný
záujem o všetky druhy ľudovej kultúry materiálnej i duchovnej. V tomto
období sa začal ľudový odev označovať pojmom kroj, ktorý manifestoval
národné povedomie. Dôležitú úlohu
v uchovávaní a výskume ľudového
odevu zohralo i neskoršie zakladanie
múzeí, ktoré svojimi bádateľskými
a zberateľskými aktivitami vo veľkej
miere prispeli k zachovaniu ľudového odevu.
Pre ľudový odev na území Slovenska
je príznačná bohatá rozmanitosť
a najmä výrazná znaková špecifikácia. Vznik a vývoj nášho odevu
bol bezprostredne determinovaný
prírodnými a spoločensko-ekonomickými faktormi, ktoré vplývali
na materiálové zloženie i jeho umelecké stvárnenie. Iné materiály sa
používali v rovinatých oblastiach
a iné zasa v regiónoch podhorských.

Vplyvom feudalizmu dochádzalo
k narastaniu triednych rozdielov, čo
malo svoj podiel i na diferencovaní
sa prostredníctvom odevu v spoločenskom prežívaní. No i napriek
postupnej diferenciácii spoločenských
vrstiev dochádza aj ku vzájomnému
prelínaniu jednotlivých odevných
prvkov. Jedným z prameňov postupného ovplyvňovania ľudového
kroja módnymi trendmi odievania
bohatých vrstiev obyvateľstva bolo
zamestnávanie bežných ľudí na šľachtických dvoroch.
V 18. storočí dochádzalo k rôznym
zákazom a príkazom týkajúcich sa
odievania poddaných a remeselníkov,
aby sa nepotláčali rozdiely medzi
jednotlivými vrstvami obyvateľstva.
Ďalším dôvodom bolo i zachovanie
regionálnych a lokálnych špecifík
ľudového kroja kvôli ľahšej identifikácii obyvateľstva, napríklad pri útekoch
poddaných.
I napriek viacerým možným
vplyvom na zmeny v ľudovom
odeve možno na základe bádania
a výsledkov výskumov tvrdiť, že aj
v súčasnom prevedení ľudového
odevu nachádzame archaické súčasti
odevov.
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Inšpirované
džínsovinou

KOŽA ECCO TRUE INDIGO – VYZRETÁ DO DOKONALOSTI
V priebehu storočí si indigové farbivo vybudovalo bohatú históriu spojenú
s takmer každou civilizáciou na svete. Od vyhľadávania prírodného farbiva,
používaného ako platidlo, alebo „modré zlato“, cez výrobu hodvábnych a bavlnených tkanín pre aristokraciu až po najnovšie formy tvoriace základ každého
šatníka a ikonu neformálnej módy – modré džínsy.
Farba indigo je charakteristická schopnosťou vytvoriť hlboké odtiene, hrajúc sa so svetlom a tieňom. Preto sme túto farbu využili
v najnovšej kolekcii ECCO. Využili sme skutočný potenciál každej
kože a skombinovali sme ho s klasickými remeselnými postupmi

činenia a špičkovými technológiami, aby sme vytvorili jedinečnú
kolekciu rôznych povrchových úprav.
Každý pár topánok a kabeliek sa tak stáva unikátnym kusom, a to
vďaka možnosti rozličného stupňovania modrej farby. Tým dostávajú svoj vlastný charakter a personalitu. Ktokoľvek vlastní tieto
produkty, vytvára v nich svoj vlastný príbeh. Klasické modely s použitím najmodernejšej úpravy kože ECCO Soft 8, ECCO Shape či
kabelka ECCO SP2 alebo batoh ECCO Casper si už teraz môžete
vyskúšať v predajniach ECCO.
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Predajňu ECCO nájdete
v Galérii MLYNY na prízemí.

Jurský svet Zánik ríše

2D, 3D so slovenskými titulkami,
slovenský dabing , Atmos

L

Leto
v kine

Synonymom k Jurskému svetu sa stali slová zázrak,
dobrodružstvo a napätie. Film, ktorý pomohol stvoriť jednu
z najúspešnejších sérií v histórii, teraz získal nasledovníka.
Vracajú sa všetci starí známi hrdinovia a jaštery a spolu
s nimi aj nové druhy, ktoré sú ešte úžasnejšie a desivejšie.
Vitajte vo filme JURSKÝ SVET: ZÁNIK RÍŠE. V hlavných
úlohách sa znovu objaví Chris Pratt a Bryce Dallas Howard,
film opäť produkuje Steven Spielberg, tentoraz spoločne
s režisérom prvého dielu Colinom Trevorrowem pod
hlavičkou Universal Pictures a Amblin Entertainment.
V ďalších úlohách Chrisa a Bryce dopĺňajú James
Cromwell, Ted Levine, Geraldine Chaplin alebo Jeff
Goldblum, ktorý „oživil“ svoju postavu z predchádzajúcej
série.
RÉŽIA: J. A. Bayona
HRAJÚ: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, BD Wong,
James Cromwell, Ted Levine
Premiéra: 21. 6. 2018

ANT-MAN A WASP

3D Atmos, 3D, 2D so slovenskými
titulkami

Filmový svet štúdia Marvel sa rozrastá o film Ant-Man
a Wasp, ktorý je novou kapitolou o superhrdinoch,
ktorí sa vedia zmenšovať. Po udalostiach filmu Captain
America: Občianska vojna sa musí Scott Lang postaviť
následkom svojich rozhodnutí nielen ako superhrdina,
ale aj otec. Sotva sa mu podarí nájsť rovnováhu medzi
osobným životom a povinnosťami, ktoré má ako AntMan, objaví sa Hope van Dyneová a dr. Hank Pym
s novou naliehavou misiou. Scott si musí znovu obliecť
zmenšovací oblek, naučiť sa bojovať po boku Wasp
a spolu s ňou odhaliť tajomstvo z minulosti.
RÉŽIA: Peyton Reed
HRAJÚ: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Pena,
Walton Goggins, Michelle Pfeiffer, Laurence Fishburne,
Michael Douglas
Premiéra: 5. 7. 2018
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Hotel Transylvánia 3: Strašidelná
dovolenka
2D, 3D so slovenským dabingom

V najnovšom pokračovaní série Hotel Transylvánia sa Drakula, Mavis, Jonny a zvyšok partie
vydávajú na dovolenkovú plavbu na výletnej lodi. Všetko nasvedčuje tomu, že si od
zvyčajných problémov na chvíľu oddýchnu, až do momentu, kým sa Drakula nezamiluje do
šarmantej kapitánky lode Eriky. Hlava upírskej rodiny však netuší, že jeho nová láska je
v skutočnosti potomkom legendárneho lovca upírov...
RÉŽIA: Genndy Tartakovsky | Premiéra: 12. 7. 2018

Mamma Mia!
Here We Go
Again

Mission Impossible 6
2D so slovenskými titulkami, Atmos

Aj tie najlepšie úmysly sa vám občas vrátia. V Mission: Impossible
– Fallout Ethan Hunt (Tom Cruise), jeho tým IMF (Alec Baldwin,
Simon Pegg, Ving Rhames), známi spojenci (Rebecca Ferguson)
a jeho láska (Michell Monaghan) preteká s časom po tom, čo sa jedna
misia zvrtla. Vydáme sa aj do temnej a zaujímavej minulosti agenta
IMF Ethana Hunta.

2D so slovenskými titulkami
Pokračovanie obľúbeného muzikálu plného piesní skupiny Abba.
RÉŽIA: Ol Parker
HRAJÚ: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan
Skarsgård, Julie Walters, Dominic Cooper, Amanda Seyfried,
Christine Baranski, Lily James, Josh Dylan, Hugh Skinner, Jeremy
Irvine, Alexa Davies, Jessica Keenan Wynn, Andy Garcia, Cher

RÉŽIA: Christopher McQuarrie
HRAJÚ: Tom Cruise, Alec Bladwin,
Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca
Ferguson, Michel Monaghan, Henry
Cavill, Angela Bassett, Sian Brooke,
Vanessa Kirby
Premiéra: 2. 8. 2018

Premiéra: 19. 7. 2018

Rodinka úžasných 2
2D, 3D so slovenským dabingom

Vo filme Rodinka Úžasných 2 sa vracia obľúbená rodina superhrdinov. Tentokrát je hlavnou hviezdou
matka Helen, zatiaľ čo otec Bob ostal v domácnosti a pomáha svojim deťom Violet a Dashovi zvládať
každodenné nástrahy „normálneho“ života. Pre všetkých je to veľká zmena. A situácia je o to ťažšia, že
si nik z rodiny neuvedomuje superschopnosti malého Jack-Jacka. Keď sa objaví nový zloduch, ktorý sa
chystá uskutočniť diabolsky geniálny plán, tak rodina a jej kamaráti musia nájsť spôsob, ako sa dať zase
dohromady a spoločne spojiť sily. Síce sa ľahko povie, ale o to ťažšie urobí, aj napriek tomu, že sú všetci
doslova úžasní.
RÉŽIA: Brad Bird | Premiéra: 2. 8. 2018

Equalizer 2

2D so slovenskými titulkami, Atmos
Equalizer 2 nadväzuje na prvý film, v ktorom bývalý člen elitnej špeciálnej jednotky Robert McCall
predstieral vlastnú smrť, aby mohol dožiť v pokoji bostonského predmestia. Vďaka vlastnému zmyslu
pre spravodlivosť sa však nechal zatiahnuť do súboja s ruskou mafiou. Vieme, čoho všetkého je Robert
schopný, aby priniesol spravodlivosť tým, ktorí už stratili všetku nádej. Ako ďaleko však zájde, keď sú
v ohrození jeho najbližší?
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RÉŽIA: Genndy Tartakovsky
HRAJÚ: Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo
Premiéra: 16. 8. 2018

Multikino MLYNY
CINEMAS nájdete
v Galérii MLYNY
na 2. poschodí.

V

aše oči
v bezpečí
Oči sú nenahraditeľné, a preto by sme si ich mali
dôsledne chrániť. Pri práci na počítači, ale aj
pred slnečnými lúčmi.

Pri výbere slnečných okuliarov je potrebné sa zameriavať na to, či majú UV filter, akú majú farbu
skla, tvar a kvalitu vyhotovenia. Okuliare by sme
si mali kupovať aj so zreteľom na to, do akých
podmienok ich potrebujeme. Jedny sú vhodné
na šport, iné na šoférovanie alebo k moru.
Okuliare by vám mali lemovať vrchnú časť
tváre, priliehať, aby slnečné lúče neprenikali zhora ani z bočných strán. Je to veľmi
nebezpečné, pretože tak sa lúče odrážajú
z vnútornej strany okuliarov a prenikajú
priamo do oka. Ak sa tak aj stane, že škodlivý UV lúč dopadne na zadnú stranu šošovky, je potrebné vyberať si kvalitné slnečné
okuliare, ktoré vďaka antireflexnej úprave
prepustia tieto lúče cez šošovku smerom
von a neodrážajú ich do oka. Z materiálov
je najvhodnejší tvrdený plast alebo sklo –
sú viac rezistentné proti mechanickému
poškodeniu.
100 % ochranu pred škodlivým UV žiarením vám poskytne štandardný UV filter
s vlnovou dĺžkou 400 nanometrov. Zväčša
na bočnici okuliarov je napísaná kategória
filtra. Existujú 4 kategórie filtrov. Tie rozlišujú, do akého prostredia sú okuliare určené:
0 – bezfarebný alebo veľmi svetlý filter
(priepustnosť viditeľného žiarenia 80 –
100 %) – nevhodný na priame slnko
1 – svetlý filter (priepustnosť viditeľného
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žiarenia 43 – 80 %) – pred ostrým slnkom
neochránia, ale ak je pod mrakom, dajú sa
použiť
2 – stredne tmavý filter (priepustnosť
viditeľného žiarenia 18 – 43 %) – vhodné
na slabšiu intenzitu slnečného žiarenia
3 – tmavý filter (priepustnosť 8 – 18 %) –
môžete ich nosiť k moru, do hôr, aj na veľmi
ostré slnko
4 – veľmi tmavý filter (priepustnosť viditeľného žiarenia 3 – 8 %) – je vhodný k moru
alebo do hôr, ale nie na šoférovanie, lebo
skresľuje farby!!!

Farba skla slnečných
okuliarov

Dnes dostaneme kúpiť okuliare s najrôznejšími farbami skiel. Nie všetky sú však
vhodné na všetky príležitosti.
• modrá – znižuje intenzitu vnímania
červenej a zelenej farby, preto je nevhodná
na šoférovanie. Toto zafarbenie skla sa neodporúča ani krátkozrakým ľuďom.
• zelená – sklá tejto farby sú univerzálne,
využijeme ich počas slnečného, ale aj zamračeného dňa.
• hnedá a sivá – ich výhodou je, že základné farby skresľujú len minimálne. Pomôžu
nám, keď je jasná obloha a slnko svieti veľmi silno. Okrem toho sú ideálne za volant.
Na šoférovanie je najlepšie zvoliť si slnečné

okuliare s polarizačným efektom, pretože
znižujú množstvo odrazeného svetla do oka
a zabraňujú oslňovaniu.
• žltá a oranžová – sú vhodné na šport a pri
zhoršených vizuálnych podmienkach – keď
je hmla alebo hustý dážď, pretože tieto sklá
zvyšujú kontrast a zlepšujú rozlišovaciu
schopnosť.
• ostatné farby – nemajú výraznejší vplyv
na kvalitu videnia.
Dnes si už život bez slnečných okuliarov nedokážeme ani predstaviť. No nesmieme zabúdať ani na kvalitu. Viete, že pre oči je menej škodlivé nemať žiadne okuliare ako mať
slnečné okuliare bez UV filtra? Ak nemáme
žiadne, tak sa zornička pri pohľade do slnka
zúži, a tak do očí prenikne menej svetla s UV
žiarením. Ale ak máte slnečné okuliare bez
UV filtra, dovolíte zorničkám, aby zostali
pri pohľade do slnka roztiahnuté a do oka
prenikne viac škodlivého svetla. V predajni
Očná optika MANIA vám radi ponúknu
rôzne svetoznáme značky slnečných okuliarov, ale aj cenovo dostupných modelov, ktoré
ochránia vaše oči pred škodlivým žiarením.
V ponuke sú aj samozafarbovacie dioptrické
sklá a aj slnečné dioptrické sklá, dioptrie
potom nie sú záťažou pri nosení štýlových
slnečných okuliarov. Celú škálu slnečných
okuliarov a okuliarových rámov ponúkaných v predajniach Optika MANIA nájdete
aj na www.maniashop.sk.

akcia

-50%

NA SLNEČNÉ DIOPTRICKÉ
OKULIARE
Chcete si užit úžasný pocit zo štýlových
slnečných okuliarov?

Zhotovíme vám slnečné dioptrické
okuliare na mieru.

DIOPTRIE NIE SÚ VIAC ZÁŤAŽOU...
Očnú optiku MANIA nájdete
v Galérii MLYNY na prízemí.

najočakávanejších
hororov roku 2018
Väčšina režisérov veľmi dobre vie, že
existuje len malá skupina ľudí, ktorí
nemajú radi desivé filmy, z ktorých
naskakujú zimomriavky. Práve vďaka veľkej
obľube tohto žánru vzniká v poslednej dobe
stále viac a viac hororov, ktoré majú skvelé
hodnotenie a dobre sa pozerajú. Toto je 10
hororov, ktoré vyjdú v roku 2018 a na ktoré
sa môže tešiť každý fanúšik tohto žánru.
1. Insidious: The Last Key

(4. január 2018, réžia: Adam Robitel)

Asi všetci vieme, že strach
zarába najväčšie čiastky
pre tvorcov filmov. Práve
dobrý a napínavý dej
s hororovými prvkami
pritiahne do kín veľké
množstvo divákov.
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Štvrtý diel duchárskej ságy Insidious nás bude strašiť hneď na začiatku roka. Zatiaľ čo sa
o prvé dva filmy postaral hororový kráľ James Wan, trojku prebral jeho najlepší kamarát
a zároveň aj scenárista Leigh Whannell. Šikovný Leigh napísal aj štvrtú časť. V príbehu sa
pozrieme na parapsychologičku Elise. Tá vo svojom mladšom veku bojovala s démonmi
v jej skromnom dome v Novom Mexiku. Jediné riešenie bolo odsťahovanie sa, avšak keď ju
nový klient prinesie po dlhej dobe do príbytku naspäť, Elise musí opäť čeliť svojej temnej
minulosti. Aby ste sa nestratili v časovej línii, kapitola štyri pokračuje po trojke a zároveň
otvára dvere pre prvé dva počiny.

2. Winchester: The House
That Ghosts Built

(1. marec 2018, réžia: bratia Spierigovci)
Jeden z tých originálnejších hororových
počinov nasledujúceho roka bude sledovať dedičku strelných zbraní Sarah
Winchesterovú. Po náhlej smrti svojej
rodiny je Sarah presvedčená, že si na ňu
brúsia zuby duše tých, ktorí boli zastrelení,
a preto sa rozhodne postaviť pevnosť, aby
zlomyseľné entity udržala pod zámkou.
Keď sa však skeptický psychiater Eric Price
rozhodne ženu navštíviť, aby jej mentálnemu stavu pomohol, zistí, že jej posadnutosť
toho v sebe skrýva oveľa viac. V hlavnej role
uvidíme pomerne známu Helen Mirrenovú
a v neposlednom rade aj Jasona Clarkea.

3. Strangers: Prey at Night
(29. marec 2018, réžia: Johannes
Roberts)

The Strangers s Liv Tylerovou a Scottom
Speedmanom zrejme poznajú viacerí z vás.
Zamilovaný pár prichádza z jednej svadby
domov, avšak čoskoro zistí, že ani jedného
z dvojice nečaká príjemná romantická noc,
ale peklo, na aké nikdy nezabudnú. Traja
maskovaní cudzinci majú svoje vlastné plány, a tak v pomerne krátkom filme dostávame poriadnu dávku neistoty a zimomriavok. V pokračovaní sa terčom maniakov
stane rodinka na road tripe, snažiaca sa
prenocovať v areáli pre kemping. Hoci sa jej
členovia na danom mieste mali stretnúť so
svojimi známymi, nepoznané miesto nájdu
úplne opustené.

4. A Quiet Place

(5. apríl 2018, réžia: John Krasinski)
Projekt od Johna Krasinskeho v hlavnej
úlohe s Emily Bluntovou a vlastne aj samotným režisérom sa javí ako jeden z tých
najoriginálnejších a najzaujímavejších
počinov našej desiatky. O čom ale bude?
Budeme sledovať rodinku žijúcu v totálnej
izolácii od okolitého sveta, ktorá má vo svojom živote jeden háčik. Jej členovia musia
žiť v tichu, dorozumievať sa posunkovou
rečou a hrať monopoly bez figúrok. Čisté
peklo. Horší je na tom fakt, že si na nich
brúsia zuby akési príšery, ktoré veľmi ľahko
naláka zvuk. A vy už zrejme tušíte, kde bude
problém.

5. Truth or Dare

8. The Nun

(apríl – máj 2018, réžia: Jeff Wadlow)

(12. júl 2018, réžia: Corin Hardy)

Režisér druhého Kick-Ass mieri do hororových vôd a v spolupráci s produkčným
štúdiom Blumhouse chystá ďalší zaujímavý
finančný trhák. Blumhouse sa tento rok
po finančnej stránke darí na výbornú a veríme, že nám prinesie strhujúce projekty
aj na budúci rok. Pravdu alebo odvahu
pozná väčšina z vás, no a hoci sme tu už
mali podobné projekty, napr. Ouija, aj táto
spoločenská hra bude mať čo-to dočinenia
so zlomyseľnými entitami. O filme zatiaľ
máme len málo informácií, no budeme vás
o ňom postupne informovať. zdroj: Universal

Spin-off série Conjuring bol po úspechu
oboch filmov od Jamesa Wana pre štúdiá
azda jasnou voľbou. Pravdou je, že celý tím
okolo Wanových počinov začína s tvorbou
vedľajších projektov, ktoré na seba nadväzujú. Dostali sme už dva projekty o strašidelnej bábike Annabelle, no a svoju sólovku
si ukradla aj zlovestná mníška Valak. Mohli
sme ju zachytiť už v The Conjuring 2. Medzi
hercami uvidíme aj mladú hviezdičku
Tessu Farmigu (American Horror Story)
a dej by sa mal točiť okolo kňaza vyslaného
do Ríma, ktorý má objasniť záhadnú smrť
onej mníšky. Zaujíma nás, akým smerom sa
snímka poberie a či nám zodpovie všetky
otázky.

6. Slender Man

(17. máj 2018, réžia Sylvain White)
Projekt, ktorý bol pre svoj nízky rozpočet
niekoľkokrát pozastavený z dôvodu nedostatku financií, uvidíme aj u nás na veľkom
plátne. Napokon, tvorcovia to úspešne
zvládli. Slender Man je dnes už azda jednou
z modernejších kultových postáv. Hoci sme
sa nedávno dočkali dokumentu odokrývajúceho jeho tajomstvá, onedlho sa budeme
aj báť. V príbehu by sme mali sledovať mladú dievčinu prenasledovanú vlastnou minulosťou. Časom ju osud zavedie ku starým
známym a bude prinútená čeliť zlovestnej
entite. zdroj: Eric Knu

7. The Purge: The Island

(5. júl 2018, réžia: Gerard McMurray)
Prekvapilo nás, že sa James DeMonaco vzdal
réžie štvrtého dielu mozaiky sveta The Purge
a ostal hlavne na pozícii scenáristu. Nič to
však nemení na tom, že sa opäť pozrieme
na najhoršiu nočnú moru Američanov, teda
na deň, keď je zločin povolený a obyvatelia
si môžu na sebe vybiť zlosť. Tentokrát, ako
bolo od tvorcov sľúbené, sa pozrieme na samotný začiatok tejto tradície a na udalosti,
ktoré viedli vôbec k prvej Očiste. Keďže
ide o prequel, je vysoko pravdepodobné, že
uvidíme nové herecké osadenstvo. Sme teda
zvedaví, ako to napokon dopadne.
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9. Halloween (19. október 2018,
réžia: David Gordon Green)

Michael Myers sa predsa len po dlhom
čase vráti do sál kín po celom svete. Hoci
sa jeho cesta na strieborné plátno zo začiatku javila ako tŕnistá, dostávame čoraz viac
informácií o tom, akým smerom sa bude
príbeh uberať. V našom poslednom článku
sme si povedali, že snímka bude ignorovať
všetky sequely a bude priamo nadväzovať
na Carpenterov originál. Teší nás aj fakt, že
sa opäť objaví herečka Jamie Lee Curtisová,
v neposlednom rade nás zaujal prístup
tvorcov – menej krvavých scén, ale budovanie atmosféry, strach a neistota v duchu
originálu. Tak možno napokon dostaneme
žánrovku, na akú sme dlho čakali.

10. Polaroid

(2018, réžia: Lars Krevberg)
Polaroid vyzerá ako jeden z tých klišéovitých hororov, na ktoré narazíme každý
rok. A hoci nemá stanovený dátum premiéry, a dokonca ani potvrdenú distribúciu
na Slovensku či Česku, nevieme presne
povedať, ako to s ním bude. Režisér Lars
Krevberg Polaroid natočil v roku 2015 ako
krátkometrážny film, no a podobne ako
David F. Sandberg a jeho Lights Out, aj Lars
dostal šancu pretvoriť svoj zimomriavkový
kúsok do celovečeráku. Polaroidová kamera
skrýva svoje tajomstvá a verte nám, nechcete ich odhaliť.

Detská móda
v modernom
talianskom štýle
Aj tí najmenší sa môžu cítiť
dokonale a štýlovo! Podľahnite
talianskej dokonalosti a pre
svoje ratolesti vyberte značku
IDEXE.
Každé leto je uvoľnené a nesie sa v znamení
farieb, inak tomu nie je ani v aktuálnej kolekcii IDEXE 2018. Trendové odtiene s populárnou potlačou, pohodlnými strihmi
a pútavými detailmi očaria nejednu malú
fashionistku. A čaru talianskej kolekcie
podľahnú aj malí trendsetteri.

Ako z prehliadkového móla

Čo nájdete v letnej kolekcii IDEXE?

Módne kúsky sú vysoko trendové, no napriek tomu si zachovávajú všetky dôležité
atribúty detskej módy – sú z ľahkých a pohodlných materiálov, v tónoch detského
šatníka a viacúčelové, na hru aj oddych.

Predovšetkým nenapodobiteľný, dokonalý
štýl pre všetky vekové kategórie od čerstvo
narodených až po násťročných. Detskú nevinnosť a hravú dušu oblečiete do moderných zvrškov a z vašich ratolestí sa razom
stanú partneri na nedeľný obed pri vode či
prechádzku so starými rodičmi.
Trendové kúsky na voľný čas striedajú
elegantné zvršky, ktoré sú ideálne na rodinné slávnosti, svadby, prijímania alebo
napríklad na záverečnú rozlúčku v škôlke.
Deti budú v aktuálnych strihoch a kvalitných materiáloch jednoducho na zjedenie.
Bavlna, elastan, rifľovina, riasené sukne,
volánové tričká a strihy, v ktorých vynikne
ich osobnosť, to je charakteristika letnej
línie oblečenia.
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Dievčatá sa pôsobivými tričkami na ramienka a netradičnými strihmi premenia
na malé slečny, chlapci sa s motýlikom pod
krkom premenia na dokonalých lámačov
ženských sŕdc. Môžete si byť istí, že sa
do nich zamilujú všetky vekové kategórie.

Predajňu IDEXE
nájdete v Galérii MLYNY
na 2. poschodí.
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Rozhovor

Silvia
Bobeková:

zaplnených
regáloch v obchodoch
nesnívam
Je mladá, veľmi talentovaná
a rovnaké tenisky od nej by ste určite
márne hľadali na niekom inom.

Každé z nich sú totiž jedinečné. Silvia mala k výtvarnému umeniu blízko už od malička, no k svojej
tvorbe prišla úplne spontánne. Dnes však vytvára
naozaj nádherné diela.
Ako si sa dostala k maľovaniu? Chodila
si v detstve aj na nejakú umeleckú školu
alebo sa to v tebe prebudilo len tak?
Na takúto otázku by bolo viacero verzií
odpovede. Kreativita sa u mňa prejavovala,
už keď som bola na základnej škole. Mala
som rada výtvarnú a technickú výchovu,
proste veci, kde sa dalo nejakým spôsobom
„umelecky“ prejaviť a nemusela som počítať
príklady. :) No vtedy ako dieťa som dosť
vzhliadala aj k môjmu staršiemu bratovi,
ktorý tiež nádherne maľoval. I keď som
mala kreslenie naozaj rada, nikdy som neuvažovala, že by som skončila na nejakej
umeleckej škole alebo podobne. No keď
prišiel na rad výber strednej školy, bolo
to trochu ťažšie, keďže ma od mala bavilo
mnoho vecí a známky tiež neboli zlé. No
nakoniec som sa inštinktívne prihlásila
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na strednú školu s umeleckým zameraním,
ktorá mi dala predovšetkým dobré základy
k figurálnej kresbe a kompozícii. No aj tak
by som sa skôr nazvala samoukom, ktorý sa
necháva viesť vlastnými inšpiráciami a cítením. A to je presne to, čím je každý tvorivec
odlišný a dokáže tak vyjadriť svoje myšlienky, predstavy, fantáziu.. Veľakrát bola tvorba
pre mňa terapiou v ťažších časoch. Nikdy
som ani nesnívala, že by som mohla svoje
obrazy predať. Všetko prišlo spontánne,
až som nakoniec začala čoraz viac maľovať
a nakoniec aj vznikla fanpage na FB s názvom Silvia Bobekova Art, kde zverejňujem
všetku svoju prácu. Samozrejme, fungujem
aj na instagrame pod názvom sis.bobekova.
art. Sú to zatiaľ iba také alternatívy, kým sa
dostanem k svojmu vlastnému webu.
Okrem maľby na plátno sa venuješ maľovaniu aj na trošku netradičné materiály,
ako sú napríklad tenisky. Prečo si si vybrala práve tie?

Tak toto bol úplne spontánny výber materiálu. Už hodnú chvíľu som mala nakúpené
farby na textil a chcela som s nimi niečo
vyskúšať. Písal sa rok 2016 a ja som si kúpila
obyčajné plátenné tenisky, ktoré som si z dlhej chvíle vyzdobila motívom Pána prsteňov. Po zverejnení na mojej fanpage som
mala toľko pozitívnych reakcií a prosieb,
či by som neskúsila niečo podobné robiť aj
pre ľudí, až to skončilo tak, že dodnes dostávam podobné „zákazky“ na dizajn tenisiek
ručnou maľbou. Naplno sa to rozbehlo ešte
v marci 2017, keď som si aj založila stránku
na modrej sociálnej sieti s názvom Artof
Shoes (instagram artof.shoes). Maľbu na tenisky neberiem ako prioritu mojej tvorby. Je
to niečo, čo môžem urobiť pre ľudí, potešiť
ich a som najviac spokojná, keď mi nechajú
voľnú ruku a ja tie topánky môžem pomaľovať svojim štýlom. Aj takýmto spôsobom
sa dá trochu kreativity preniesť do bežného
života. Je to pre mňa odreagovanie sa a stále
ma to baví. A kým ma to baviť bude, dovtedy sa tomu budem venovať.

Skúšala si maľovať na ešte
netradičnejšie materiály?
Kedysi pred pár rokmi som špekulovala iba
s maličkosťami ako maľba na suché javorové
listy alebo pierka. Ale to boli iba experimenty. Robila som aj maľbu na stenu. To by som
si určite ešte skúsila. No a chvíľu ma držal
bodypainting, dokonca som skúsila pred
cca 2 rokmi aj medzinárodnú súťaž v bodypaintingu v Bratislave v Inchebe. Prišla som
tam bez akýchkoľvek profi skúseností s modelkou, ktorú som si našla cez internet. Ale
asi by mi nedalo, keby som to aspoň nevyskúšala. Stretlo sa tam mnoho profesionálov
a pre mňa to bol veľký zážitok. Okolo mňa
vznikali neuveriteľné diela na ľudskom tele
a mala som čo robiť, aby som sa im aspoň
trochu vyrovnala. Nevyhrala som – no nebola som ani posledná. ;)
O pár dní ma ešte čaká menšie rokovanie.
Jedna spoločnosť vyrábajúca neškodné farby
a laky na drevo mi navrhla stať sa ambasádorkou ich kreatívneho sveta. Ďalšia obrovská skúsenosť s materiálom. Určite ma čaká
veľa maľovania na drevo a celkovo sa teším
na prácu s ním. Miesto reklamy sa snažia
svoje výrobky ľuďom priblížiť realistickejším spôsobom, ktorý budem predvádzať.
Samozrejme, je pre mňa prvoradá recyklácia
dreva a jeho „znovuvyužitie“. Moje kreatívne
blogy pre inšpiráciu z tejto oblasti budú zverejnené na rôznych portáloch. Aby ľudia videli, že aj starý nábytok alebo čokoľvek vyrobené z dreva, nemusí hneď skončiť v odpade,
ale môže sa hravo stať tým najoriginálnejším
kúskom v našej domácnosti.

Tvoje výtvory sú naozaj krásne.
Kde čerpáš inšpiráciu?
Človek, ktorý tvorí, môže nájsť inšpiráciu
všade. Respektíve najviac tam, kde mu je
dobre, čo má rád. Môže ju nájsť v prírode
alebo vo hviezdach. V snoch alebo v bežnom živote okolo neho, v ľuďoch, v sebe...
Všetko, čo človeka ovplyvňuje, je vidno
v jeho tvorbe. Či už umelec odzrkadľuje psychologické aspekty, realistické alebo fantazijné... Vždy to má svoje čaro, kým je v tom
jeho vlastná duša. Mňa vždy najviac inšpirovala príroda. Som baba z dediny a vzťah

k zvieratám, k prírode, jednoducho, k tomu
živému je vo mne stále. A teraz, keď žijem
v Martine, v meste obklopenom kopcami,
je to ešte intenzívnejšie. No sú to, samozrejme, aj iné veci. Som veľkým fanúšikom
filmov a fascinujú ma príbehy z budúcnosti.

Nezameriavam sa len na jednu vec a vlastne ani nikdy extra nerozmýšľam nad tým,
čo ma inšpiruje, skôr je to vždy tak, že ma
niečo zaujme alebo mi napadne, potom si to
dlhší čas nechávam v hlave a nakoniec to namaľujem, ale väčšinou sa aj ja sama dozviem
až na konci, ako to bude vyzerať. :) Návrhy
si robím veľmi výnimočne. Vždy pracujem
rovno a nechávam sa viesť momentálnym
rozpoložením. Na človeka vplýva každú
chvíľu niečo iné a rovnako sa mení aj jeho
názor čo i len v odtieni farby, ktorý použije.
Mohli by sme niekde nájsť vaše
obrazy aj vystavené?
Popravde, mala som iba dve výstavy v živote. Prvá bola ešte v roku 2015, keď som
ešte bývala v mojej rodnej dedine neďaleko
Nitry, v Hornej Kráľovej. Tam boli vystavené diela, ktoré boli ešte mojím absolútnym
začiatkom a vystavovala som s ešte ďalšími
kreatívcami z našej obce. Po dvoch rokoch
som mala výstavu v Žiline v Caffé & Gallery
Emócia. Bola súčasťou výhry súťaže Maľuj
podľa seba, ktorá funguje každý rok pod
záštitou Považskej galérie umenia v Žiline.
Zaujímavé na tej súťaži je, že tam sa nedá
prihlásiť len tak, ale každý rok si sami vyberajú umelcov z celého Slovenska, ktorí
ich najviac zaujmú a v porote sú významní

Človek, ktorý tvorí, môže nájsť
inšpiráciu všade. Respektíve
najviac tam, kde mu je dobre, čo
má rád.
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Na všetkom
si pracujem
sama, všetko si
predávam sama,
všetko si vyrábam
sama.
slovenskí umelci, akademickí maliari a podobne. Ja som sa zúčastnila dvakrát. V roku
2016 som skončila na 3. mieste a v 2017
som získala 1. miesto. Maľuje sa „live“
priamo v areáli Považskej galérie umenia
v historickej Ciachovni. Vždy tam panuje
skvelá atmosféra, spoznala som tam skvelých umelcov a zároveň ľudí, s ktorými sa
dodnes vždy rada stretnem a porozprávam.
:) Súčasťou výhry bola teda aj vernisáž piatich kusov 100 x 100 plátien. Je skvelé, že
sa pre umelcov na Slovensku snaží niekto
niečo robiť. Určite v budúcnosti plánujem aj
nejakú ďalšiu výstavu. :)
Vráťme sa ešte k tým teniskám. Kreslíš ich
väčšinou podľa požiadaviek zákazníkov
alebo všetky nápady vzniknú v tvojej hlave?
Ľudia majú naozaj rôzne nápady. Tie tenisky sú pre nich a oni vedia, čo sa im páči
a čo nie. To je jedna vec. Druhá vec je, že vo
veľa prípadoch im treba aj kus poradiť, čo
bude lepšie vyzerať. Šťastie je, keď to nechajú na mne a dizajn podľa motívu, ktorý mi
dajú, nechajú spracovať mne. Vždy sa nájde
nejaký spoločný kompromis a s výsledkom
som spokojná aj ja, aj zákazník. Musím
ale povedať, že práca s ľuďmi a celkovo so
zákazníkmi je náročná. No keď je výsledok
pozitívny a aj ich reakcia, je to super pocit.
Ako dlho trvá taká výroba motívu
na tenisky?
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Všetko záleží len od toho, ako som momentálne časovo vyťažená, koľko ľudí je pred
objednávajúcim a aký zložitý motív má
na teniskách byť. Je to veľmi individuálne.
Všimla som si, že kreslíš rôzne motívy.
Máš niektoré obľúbené a prečo práve tie?
Obľúbený motív nemám. Skôr sa niektoré
stávajú, bohužiaľ, „menej „obľúbeným“,
pretože veľa ľudí má rado to isté (napríklad
film), a keď vidia, že som urobila tenisky
v tej téme, tak príde nával a 10 ks toho istého. Aj keď o sebe nevedia, ale maľujem
to ja, tak sa mi o tom už aj sníva. :D Dobré
na tom je, že ma to núti hrať sa s fantáziou
a dizajnom, pretože aj keď som urobila jeden motív v niekoľkých kusoch, ale vždy
inak.
A čo tvoja budúcnosť? Plánuješ svoju
tvorbu posunúť niekam ďalej, možno
do regálov rôznych obchodov, alebo ťa
láka možno iná tvorba?
O zaplnených regáloch v obchodoch nesnívam. Na všetkom si pracujem sama, všetko
si predávam sama, všetko si vyrábam sama,
propagujem a maľujem tiež. A hlavne robím
vždy to, čo ma zaujíma, pretože až vtedy to
prinesie výsledok. Maľba je moja srdcová
záležitosť a špinavé ruky od farieb budú asi
navždy mojou súčasťou. Tenisky tu budú
dovtedy, kým ma to bude baviť a budem

na to mať energiu. Ďalej sa chystám znovu
oprášiť grafický tablet a vedomosti z propagačnej grafiky, ktorú som na strednej škole
vyštudovala. Chcem začať s digitálnym umením a niečo s grafickým dizajnom. Učím sa
za pochodu. Vzdelanie školou nekončí a ak
sa človek pre niečo nadchne, tak mu niet
pomoci. :) Som veľmi vďačná za ľudí, ktorí
ma v tvorbe podporujú. Hlavne môj priateľ.
Nie vždy to bolo a je jednoduché, ale sú veci,
ktoré za to stoja. A pre mňa je toto jedna
z nich. Skúsila som rôzne džoby, väčšinou to
bolo pôsobenie v kancelárii za PC, ale zistila
som, že na toto nie som absolútne stavaná.
Túžim len robiť to čo ma baví a na čo mám
chuť, preto na tom pracujem a užívam si
to. Čakať na zázraky je zbytočné a mňa to,
čomu sa venujem, napĺňa a je to pre mňa
jedna zo zmysluplnejšie strávených chvíľ.
Som spokojná, že môžem na sebe pracovať,
že môžem slobodne tvoriť. Na každý štetec,
farbu a plátno... na akýkoľvek materiál si
ako umelec zarábam ja sama a každý človek,
ktorý má odo mňa nejakú vec, mi v tomto
pomáha. A ja za to veľmi pekne ďakujem.

Svadba
Príprava svadby je veľká vec. Nájsť krásne, jedinečné miesto, kde spečatíte svoju lásku. Dôkladne
premyslieť, kto všetko bude pritom. Na nikoho dôležitého nezabudnúť. No a to najdôležitejšie – postarať sa o skvelý zážitok a pritom si to všetko aj
užiť.
Ozeta vám určite pomôže s výberom toho
správneho outfitu. Ak hovoríme o svadobnom oblečení, každý z nás si určite hneď
predstaví krásne svadobné šaty nevesty, no
treba upozorniť, že výber ženíchovho outfitu je rovnako dôležitý.
Muži majú na výber z viacerých možnosti,
no uprednostňujú najmä smoking alebo
pánsky oblek. Neodmysliteľnou súčasťou

smokingu je čierny hodvábny motýlik,
čierna vesta s hlbokým vykrojením a biela
košeľa s dvojitými francúzskymi manžetami s manžetovými gombíkmi.
Ak sa ženích rozhodol ísť práve touto cestou,
je vhodné ísť do čiernej alebo tmavomodrej
farby a snažiť sa doplnky zladiť s nevestou.
Oblek je určený ako pre spoločenskú, tak aj
na slávnostnú príležitosť. Obleky sa vyrábajú vo viacerých farebných prevedeniach,
u ženíchov je obľúbená najmä čierna, modrá a sivá farba Najnovším trendom je oblek
v hnedom farebnom prevedení.
Nemenej dôležitými sú doplnky, ako košeľa,
topánky, kravata či motýlik. Košeľa musí
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byť bez ohľadu na počasie s dlhým rukávom, najlepšie bielej alebo krémovej farby
so zapínaním na manžetové gombíky, ktoré
by mali jemne pretŕčať spod saka. Či zvoliť
motýlik alebo kravatu, to je len na vašom
vkuse. Nohavice musia byť správne dlhé. Ak
chce ženích doplniť nohavice o opasok, mal
by byť vo farbe topánok.
Samozrejme, najdôležitejšie je, aby vám
oblek dokonale sadol v ramenách a cítili
ste sa v ňom dobre. V Ozete nájdete ponuku oblekov Mix and Match, keď si môžete
nakombinovať inú veľkosť saka a nohavíc,
no v rovnakom farebnom a materiálovom
zložení, čo zabezpečí, že vám oblek padne
ako uliaty.

Predajňu OZETA nájdete
v Galérii MLYNY na 1. poschodí.

25,99€

69,99€

35,99€

39,99€

169,99€

19,99€

75,99€

25,99€

39,99€

39,99€

59,99€

75,99€
39,99€

35,99€

29,99€
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Predajňu QUIKSILVER nájdete
v Galérii MLYNY na 1. poschodí.

Cesta ku kráse

Domáce
zdravé
pleťové osviežujúce
masky
riešenie
Naše babičky vždy hovorievali, že takmer všetko,
čo je možné zjesť, môžeme použiť aj na oživenie
našej pleti. Každá z nás si doma môže namiešať
masku, ktorá jej pleť hydratuje, zregeneruje
a upokojí. Stačí nakuknúť do chladničky alebo
zájsť do záhradky, vybrať nejaké ingrediencie
a namixovať čistú prírodu. Pri domácich pleťových
maskách naviac presne vieme, z čoho sú zložené
a čím pokožku vyživujú.

Zemiaky na mastnú pleť

Mastnejšiu pleť skúste ošetriť maskou zo
zemiakovej šťavy, do ktorej namočíte vatové
tampóny. Zemiaková maska má, rovnako
ako napríklad maska z jahôd, sťahujúce
a čistiace účinky. Na jahodovú masku môžu
citlivejší jedinci reagovať podráždene.

Citrón na stiahnutie pórov

Citróny osviežujú pleť, regulujú látkovú
výmenu a majú vypínací efekt. Citrónová
šťava má skvelé sťahujúce a bieliace účinky, je teda vhodná hlavne pre mastnú pleť.
Masku z citrónovej šťavy, zmiešanú s medom a tvarohom, naneste na tvár a zmyte
po pätnástich minútach.

Medová maska s droždím

Rozmrvte 120 g čerstvého droždia, pridajte
1 lyžicu medu a 4 kávové lyžičky sladkej
smotany alebo olivový olej. Všetko vymiešajte vareškou do konzistencie pasty. Zmes
naneste na očistenú tvár a nechajte pôsobiť
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15 minút. Potom masku zmyte vlažnou
vodu a tvár ošetrite krémom podľa povahy
pleti.

Jablkovo-škoricová
maska na mastnú pleť

Pleťová maska má antiseptické účinky, čistí
a sťahuje póry. Nastrúhané jablko zmiešame s bielym jogurtom, medom, mletou
škoricou a lyžicou ovsených vločiek. Zmes
nanesieme na pokožku a necháme pôsobiť
asi 20 minút.

Jablkovo-medová
maska proti vyrážkam

Potrebovať budete jedno stredné jablko
a med. Jablko nastrúhajte, pridajte dve
lyžice medu a zmiešajte. Masku aplikujte
na tvár, najmä na miesta, kde sa vyskytuje
akné, a nechajte pôsobiť. Táto maska nie
je z tých, ktoré uschnú, takže po polhodine ju z tváre zmyte.

Maska z bazalky
a ovsených vločiek
na nečistú pleť

Z dvoch lyžíc sušenej
bazalky si pripravte čaj.
Zalejte ju horúcou vodou, nechajte lúhovať
a chladnúť. Takýto čaj by
ste mohli použiť ako tonikum na nečistú pleť, no
ak chcete vytvoriť masku,

nasypte do ochladnutého čaju rozmixované
ovsené vločky. Vytvorte takú konzistenciu,
ktorú budete môcť aplikovať na tvár, a nechajte pôsobiť. Pred zmytím môžete pleť
jemne premasírovať a masku odstráňte.

Citrónovo-bielková
čistiaca maska

Potrebovať budete jedno vajce a citrónovú
šťavu. Oddeľte z vajíčka bielok, vyšľahajte
ho a zmiešajte s polievkovou lyžicou šťavy.
Opatrne naneste na tvár a nechajte masku
zaschnúť. Hrubšia vrstva sa hodí na mastnejšie miesta pleti, ako je T-zóna
v oblasti čela a nosa.

Protivrásková
tekvicová maska

Medová tvarohová maska

Med má omladzujúce účinky, upokojuje
a vyživuje pleť. Pripravte si 2 kávové lyžičky
medu, 150 g čerstvého tvarohu a 1 žĺtok.
Suroviny vymiešajte v miske z umelej hmoty do peny a zmes naneste štetcom na tvár.
Túto masku môžete natrieť aj na časti okolo očí. Nechajte pôsobiť 20 minút, zmyte
vlažnou vodou a na čistú tvár prikladajte
po dobu asi piatich minút vlhké obklady.

Pleťová maska z papáje

Zrelá a unavená pokožka získa iskru vďaka
ovocným enzýmom z papáje. Roztlačte
jednu zrelú papáju a pridajte 3 cl smotany.
Zmes naneste na vyčistenú pokožku a nechajte pôsobiť 30 minút. Zmyte vlažnou
vodou. Táto maska obnovuje a zjemňuje
zároveň.

Výživná banánová
maska na suchú pleť

Zmiešajte banán s jedným vaječným žĺtkom
a trochou panenského olivového oleja.
Vypracujte na jemnú kašičku a naneste
na očistenú pokožku. Nechajte pôsobiť 20 –
30 minút.

Výživná žĺtková maska

Ak vaša pleť na tvári pôsobí unavene,
môžete si urobiť výživnú masku. Stačí
jeden žĺtok, lyžica oleja a niekoľko kvapiek
vitamínu AD. Pridať môžete trochu šťavy
z kivi. V prvom týždni kúry naneste masku
trikrát, v druhom dvakrát, potom už stačí
raz za týždeň.

Tekvica obsahuje ohromné množstvo vitamínov a antioxidantov a je skvelým bojovníkom proti vráskam. Zmiešajte trochu
rozmixovanej tekvice s medom a mliekom
podľa potreby. Masku naneste na tvár
a nechajte pôsobiť 15 minút. Opláchnite
vlažnou vodou.

Medová omladzujúca maska

Pripravte si 2 kávové lyžičky medu, 150 g
čerstvého tvarohu a 1 žĺtok. Suroviny vymiešajte v miske z umelej hmoty do peny
a zmes naneste štetcom na tvár. Túto masku môžete natrieť aj na časti okolo očí.
Nechajte pôsobiť 20 minút, zmyte vlažnou
vodou a na čistú tvár prikladajte po dobu asi
piatich minút vlhké obklady.

Upokojujúca
avokádová maska

Jednoducho rozpučte vidličkou dužinu zo
zrelého avokáda a naneste na očistenú pleť.
Nechajte pôsobiť asi 20 minút.

Upokojujúca jogurtová maska

Na očistenú pleť naneste masku z dvoch
lyžíc bieleho jogurtu a jednej lyžice medu.
Nechajte na tvári zaschnúť a zmyte vlažnou
vodou.

Uhorka hydratuje

Klasikou v okruhu po domácky vyrobených
masiek je uhorková maska. Uhorka má vynikajúce hydratačné schopnosti a dodáva pleti
potrebnú vlhkosť. Uhorku si jednoducho
nakrájame na kolieska a priložíme na tvár.
Alebo si môžeme urobiť zmes z dvoch lyžíc
nastrúhanej šalátovej uhorky a lyžice tvarohu. Túto osviežujúcu masku zmyte vlažnou
vodou po 15 minútach pôsobenia na tvári.
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Osviežujúca banánovocitrónová maska

Ovocné kyseliny z citróna vyhládzajú pleť
a zbavujú ju nečistôt. Masku plnú výživných
látok pripravíte z banánu a medu s citrónovou šťavou. Nechajte pôsobiť 20 až 30 minút, potom zmyte vlažnou vodou.

Slivková pleťová maska
pre normálnu pleť

Slivky obsahujú pomerne veľké množstvo
antioxidantov, ktoré vašu pleť dokonale
osviežia a zjemnia. Rozmixujte jednu rozpučenú slivku s trochou medu a jedným
vajíčkom. Po polhodine opláchnite.

Banán na vypnutie
a zjemnenie pleti

Zmiešajte 3 polievkové lyžice tvarohu
so žĺtkom a 1 lyžicou smotany. Dobre
premiešajte a pridajte rozpučený banán.
Všetko dobre premiešajte, naneste na pleť
a po dvadsiatich minútach zmyte teplou vodou. Ovocné kyseliny, ktoré sú obsiahnuté
v banánoch, zmenšujú póry a zásobujú pleť
dôležitými vitamínmi. Banán dodáva pleti
vlahu, najlepšie pôsobí na noc. Vďaka vitamínu A a stopovým prvkom má spevňujúce
a posilňujúce účinky na všetky typy pleti.

LEXR

krásne viečka bez skalpela

Začiatkom roka sme sa zúčastnili školenia
v Aténach, kde náš tím naberal skúsenosti
a poznatky, aby sme vám v DERMACENTER
mohli priniesť opäť niečo nové.
A tak ako prví vám predstavujeme prístroj PLEXR
od popredného talianskeho výrobcu, ktorý je unikátnym
zariadením pre neablatívnu plastickú chirurgiu, ktorý
v určitých prípadoch môže nahradiť tradičné zákroky
estetickej chirurgie s rovnakým výsledkom.
Hlavné využitie prístroje je pri blefaroplastike očných
viečok, kde sa ošetruje poklesnuté viečko a oko esteticky
pôsobí unavene. Táto metóda je moderná, efektívna,
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rýchla a minimalizuje riziká. Vytvára maticu miniatúrnych bodov. Prebytočné tkanivo sublimuje a odstránením nadbytkov sa oko viac otvorí. Ošetrenie netrvá dlhšie ako 20 – 30 minút a po ošetrení sa vytvoria drobné
škvrny vo forme malých bodiek, ktoré zotrvajú asi 3 – 7
dní. Pre odstránenie prebytočnej pokožky alebo tuku
nedochádza k opareniu pokožky bez narušenia orbiculárneho svalu na očných viečkach.

Ako ošetrenie prebieha
Dynamická neablativna blefaroplastika sa uskutočňuje elimináciou ponorených kmeňových
buniek. Sublimácia znamená ich priamu zmenu
z pevného na plynný stav. Postup je vykonávaný
pomocou 500 mikronových malých bodov, ktoré
prístroj PLEXR vytvára v presnej vzdialenosti
od seba navzájom, pričom zabezpečuje, že viečka
sú dokonale prakticky ihneď po ošetrení. V každom z týchto bodov sú povrchové korneocyty
sublimované bez poškodenia okolitého tkaniva
alebo tkaniva pod kožou. Ošetrenie sa môže
kedykoľvek zopakovať. Ošetrenie je vhodné pre
vekovú kategóriu v rozmedzí 30 – 60 rokov.

Indikácie:
• horné viečka,
• dolné viečka,
• vrásky okolo očí.

Odporúčania po ošetrení
Rekonvalescencia trvá približne 5 – 7 dní. Po ošetrení nasledujú mierny opuch a chrasty. Ošetrované
oblasti je potrebné chrániť pred slniečkom produktmi s vysokými ochranným faktorom.
Vďaka bezkonkurenčnému chirurgickému zákroku
s PLEXR možno dosiahnuť vynikajúce výsledky bez
rizika, zatiaľ čo liečené oči získajú krásny vzhľad bez
toho, aby prešli plastickou operáciou.

Viac informácií o ošetrení nájdete
na webovej stránke www.dermacenter.sk
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Kliniku DERMA CENTER
nájdete v Galérii MLYNY
na 2. poschodí.

A

Annamária Rakovská

a hory ako
z inej dimenzie

Druhé najväčšie územie Južnej Ameriky patrí krajine produkujúcej lahodné vína, zemi, kde sa rodia
famózne futbalové esá, kraju temperamentného
tanga a domovine legendárneho kubánskeho
revolucionára Ernesta Che Guevaru. Je to krajina
s odvrátenými tvárami, kde prosperujúci juh
takmer nepozná indiánsky sever. Áno, je to tá
zasľúbená zem za veľkou mlákou, v ktorej aj náš
rodák – spisovateľ Martin Kukučín pobudol istú
časť svojho života. Argentína.
Do tohto ďalekého kraja sme zavítali ako
potulní dobrovoľníci, ktorí ponúkali svoju
prácu výmenou za jedlo, nocľah a poznanie samotnej krajiny a jej ľudí. Naše kroky
sme nasmerovali do severozápadnej časti
Argentíny, kde dodnes žijú jej pôvodní
obyvatelia. Lákalo nás spoznávanie obyčajných ľudí žijúcich na vidieku, ktorí aj v súčasnosti uctievajú okolitú krajinu ako svoju
matku – Pachamamu.

Purmamarca a jej farebné hory
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rgentína

Dobrovoľníctvo v Hornaditas

Provincia Jujuy leží v severozápadnom cípe
Argentíny a patrí k jej najstaršie obývaným
územiam ležiacim v nadmorskej výške
okolo 2 500 m. Podarilo sa nám navštíviť
viacero krásnych zákutí a stráviť tu zopár
nezabudnuteľných týždňov. Najhlbšie stopy v nás zanechalo bohémske mestečko
Tilcara, kde sme sa stali súčasťou bujarej
spleti karnevalových osláv a zúčastnili sme
sa tradície pochovávania diabla a s koncom
karnevalu sme sa vydali do jednej z indiánskych komunít, aby sme okúsili bežný život
domácich obyvateľov.
Oblasť teraz už modernej provincie Jujuy
obývalo etnikum Kolla dávno pred potvrdením súčasných hraníc medzi Argentínou,
Čile a Bolíviou (medzi rokmi 1810 a 1825),
ktoré predtým tvorili jedno spoločné územie.

Kollovia sú potomkami prvých osadníkov
obývajúcich horský pás Ánd už pred dvanástimi tisíckami rokov. Od minulosti až
po dnes sa ich obydlia nachádzajú vo vyššie
položených oblastiach nazývajúcich sa altiplano (3500 – 4000 m n. m.) alebo „prepuna“, ako ju označujú domáci. Altiplano
je názov pre oblasť náhornej plošiny nachádzajúcej sa vo vnútrozemí juhoamerického kontinentu (na územiach štátov Peru,
Bolívie, severu Čile a Argentíny). Pre túto
oblasť sú typické teplotné výkyvy medzi
dňom a nocou a suchá a veterná klíma.
V období nášho pobytu, v mesiacoch február a marec, teda v období, keď sa schyľovalo
ku koncu sezóny dažďov, tak sa horúci slnečný deň s teplotou nad 20 °C so západom
slnka mení na takmer mrazivú noc s teplotami klesajúcimi pod 5 °C.

Majiteľ malebného hostela v Tilcare,
kde sme pomáhali, nám dal kontakt
na jednu indiánsku komunitu s názvom
Hornaditas, skladajúcu sa v súčasnosti
zo 46 rodín. Našimi hostiteľmi sa stala
rodina Clary a Hectora Lamasovcov, ktorí sa do dnešných čias snažia žiť podľa
vzorov svojich predkov a uchovávať tak
zvyky a tradície pre nasledujúce generácie.
Spoločne so svojimi deťmi vedú „jednoduchý“ život a neženú sa za blahobytom. Ich
každodennou prácou je zabezpečenie si
základných potrieb pre život, k čomu patrí
pestovanie plodín, z ktorých sa následne
pripravujú rôzne pokrmy; opatrenie kôz,
dávajúcich mlieko na výrobu čerstvého
syra slúžiaceho na ďalší predaj a zaobstaranie si financií; chystanie dreva slúžiaceho
na varenie a zohrev vody na sprchovanie
a mnohé iné bežné činnosti. Do kolotoča
každodenných aktivít sme sa zapojili i my
a „nahradili“ tak chýbajúce dve ratolesti,
študujúce vo vzdialenom provinčnom
meste Salta.
Dôležitou súčasťou existencie týchto ľudí sa
v posledných rokoch stal boj o pôdu, na ktorej hospodárili po celé generácie a štát im ju
chce odcudziť. Je to nielen boj o samotné
pozemky, ale i o ich hodnoty opierajúce sa
o úctu k predkom a zemi ako takej, pretože
tá predstavuje jedno z najvyššie uctievaných božstiev – Pachamamu (Matku Zem).
Netreba si však tieto komunity idealizovať,
pretože rovnako napredujú s dobou a chcú
si uľahčiť svoj život modernými výdobytkami, ako sú napríklad mobilný telefón (ktorý
však fungoval iba na najbližšom kopci
niekoľko stovák metrov od domu, aj to nie
vždy), rýchlovarná kanvica (do ktorej išla
čistučká voda z prameňa ďaleko od domu,
a teda sme ju museli privážať vo veľkých

Purmamarca a jej farebné hory

umelohmotných fľašiach vo fúriku) či rádio
s malou čiernobielou obrazovkou (ktoré
väčšinu času svojvoľne chrčalo v kuchyni
a na obrazovku nik poriadne nedovidel).
Clarita a Hector chcú rovnako umožniť
svojim štyrom deťom lepšie vzdelanie, ako
dosiahli oni, aby im tak zabezpečili lepšiu
budúcnosť, avšak neprestajne kladú dôraz
na kultúrne hodnoty zo svojho prostredia,
v ktorom vyrastali.

Farebné hory

Na cestách je vždy dobré nechať si poradiť
od domácich, ktorí dokonale poznajú okolité miesta a sami vás na ne nasmerujú, aby
ste sa vyvarovali predraženým sprostredkovateľom výletov. Tak to bolo i v tejto časti
Argentíny, kde sú najväčším lákadlom tzv.
Príprava
empanadas
v rodine
Lamasovcov

Pečenie chleba vo vonkajšej peci u Lamasovcov
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farebné hory. Nachádzajú sa v Quebrade de
Huamahuace a od roku 2003 sú zapísané
v zozname Svetového dedičstva UNESCO
nielen pre svoju prírodnú krásu, ale i pre
okolité mestá a dediny, ktoré v sebe nesú
prvky predkolumbovských a koloniálnych
čias.
Naša prvá zastávka patrila osade
Purmamarca, kam sme cestovali z Tilcary
miestnym autobusom, naberajúcim svojich pasažierov na mávnutie ruky takmer
na každom kroku popri ceste. Purmamarca
je malebná dedinka, dýchajúca pokojnou
atmosférou, zasadená do údolia medzi
prekrásne kopce, tzv. Cerro de siete colores
(Hory siedmich farieb). Tie dodávajú usadlosti zvláštnu, no zároveň veľmi príjemnú
náladu. Purmamarcu tvorí spleť kameňmi
dláždených uličiek, ktorými máte chuť
sa niekam zatúlať. Z každej strany sa vám
pred zrakom rozprestiera prekrásny výhľad
na hory sfarbené do mnohých odtieňov
červenej, oranžovej, fialovej až zelenkastej

Príprava empanadas v rodine
Lamasovcov

Purmamarca
a jej farebné
hory

Typická pokrývka hlavy v oblasti
severozápadnej Argentíny

Príprava empanadas u rodiny
Lamasových

Zaujímavosti a rady
• Soroche [čítaj soroče], teda
výšková choroba, bežne postihne
človeka cestujúceho do vysokých
nadmorských výšok.
Hornocal-hory dvanástich farieb

farby. Kolorit majestátne sa vypínajúcich
hôr sme si vychutnávali plnými dúškami
a naberali z nich všetku potrebnú energiu.
Miestni nám prírodnú scenériu tehlovo
červených hôr vykresľovali ako prechádzku
po Marse. Tak prečo na chvíľu nevypadnúť
z reality do inej dimenzie?!
Nenechali sme si ujsť ani famózne tzv. Cerro
de doce colores (Hory dvanástich farieb)
s názvom Hornocal, ktoré sa nachádzajú
neďaleko mestečka Humahuaca. I v tomto
horskom sídle nás vítalo množstvo úzkych
dláždených uličiek so všemožnými obchodíkmi, hýriacimi pestrými farbami. Nám
sa podarilo túto lokalitu navštíviť mimo
turistickej sezóny, a tak tu vládol relatívny
pokoj. K Hornocalu sme sa dopravili podľa
inštrukcií našej indiánskej hostiteľky, ktorá
nám všetko nakreslila na kus papiera, a my
sme sa s pár čiarami dokázali bezproblémovo zorientovať. Naše kroky sme nasmerovali na miestny trh, kam turisti väčšinou
nezablúdia, a nakúpili sme si zásoby kokových lístkov ako prevenciu pred soroche
(výškovou chorobou).
Podľa inštrukcií sme si našli camionetu
(pick-up), ktorá, keď sa naplnila, mohla
vyraziť z Humahuacy smerom na Hornocal
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(stúpali sme z nadmorskej výšky 2 936 m
do 4 340 m).Vopred sme si uvarili maté de
coca (odvar z lístkov koky), aby sme jednoduchšie vstrebali výškové rozdiely. I napriek
tomu bolo sprvu veľmi obtiažne zhlboka
dýchať, keďže nám dych vyrážal pohľad
na okolitú prírodnú scenériu. Priam až
neuveriteľné farby týchto vrcholov nás hypnotizovali svojou neutíchajúcou nádherou.
Ich sviežosť a vznešenosť možno obdivovať
z protiľahlého kopca, kam vietor prináša vánok sily a energie týchto hôr, ktoré precitnú
až do špiku kosti.
Argentína sa pre nás stala akousi citovou
záležitosťou, pretože sme tu spoznali veľa
prívetivých ľudí, s ktorými sme si vytvorili
silné priateľstvá a občas i napriek jazykovej
bariére sme si vo všetkom dokonale rozumeli. Títo ľudia nám otvorili dvere do svojich príbytkov a dovolili nazrieť do ich každodenných radostí či starostí. A ako hrdí
Argentínci nám predstavili to NAJ zo svojej
kultúry, hlavne čo sa týka kulinárskeho
umenia, pretože byť v Argentíne a neochutnať empanadas, asado, tamales, alfajores či
Fernet Branco a lacné víno, ako keby sme
tam ani nikdy neboli! Tejto krajine sme
vďační za veľa a naše kroky sem v blízkej
budúcnosti dozaista ešte povedú.

• Ide o fyziologickú reakciu, spôsobenú nedostatočnou adaptáciou
nášho organizmu na nedostatok
kyslíka, keď rýchlo vystúpime
do výšky vyššej ako 2400 m.
• Najčastejšie príznaky sú malátnosť, bolesť žalúdka, bolesť
a točenie hlavy, únava, fyzické
vyčerpanie, nevoľnosť a zvracanie,
dezorientácia, porucha spánku,
nechuť do jedla.
• Ideálnym spôsobom ako predísť
soroche je postupná aklimatizácia
v nadmorských výškach (cca 500
výškových metrov za deň).
• Ak na to nie je čas, tu je zopár
rád, ako sa vyhnúť ťažkým stavom – dodržiavať pitný režim, žuť
lístky koky alebo si z nich robiť čaj,
konzumovať ľahko stráviteľné jedlá,
vyhnúť sa alkoholickým nápojom,
rovnako existujú aj voľne dostupné
lieky, ktoré pomáhajú eliminovať
výškovú chorobu, pohybovať
sa pomaly a nepreceňovať svoje
fyzické schopnosti, dostatočne
oddychovať.

Kaštieľ

Mojmírovce
****
História a moderná súčasnosť

Asi 15 km od krajského mesta Nitra leží obec
Mojmírovce. V centre obce sa nachádza rozsiahly
chránený park, uprostred ktorého je umiestnený
barokovo-klasicistický kaštieľ z 18. storočia, ktorý
sa spája s menom rodu Huňadyovcov.
História kaštieľa súvisí s obdobím po ukončení tureckých vojen, keď sa do pôvodných
obydlí začali vracať utečenci, ktorí tvorili
pôvodné predvojnové obyvateľstvo. S nimi
prišlo aj mnoho novousadlíkov-prisťahovalcov. V tomto období sa po prvýkrát
objavuje v dedine, vtedy zvanej URMÍN,
meno rodu HUŇADYOVCOV. V roku
1721 dal postaviť Imrich Huňady veľký
kaštieľ v barokovom slohu. Neskôr po požiari bol kaštieľ prestavaný v klasicistickom slohu. Pýchou rodu Huňadyovcov
bol žrebčín, v ktorom chovali ušľachtilé
plemená arabských, talianskych a španielskych koní. V roku 1814 zorganizoval
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v Urmíne Jozef Huňady prvé verejné
konské dostihy v Rakúsko-Uhorsku podľa
moderných pravidiel. Na trati dlhej 2600
metrov pretekalo 13 koní. Najznámejším
koňom z urmínskeho chovu bol Tajár
(1811 – 1830), ktorý vyhral aj prvý ročník
konských dostihov.
V roku 1910 dal posledný mužský potomok
Ladislav Huňady celé panstvo do prenájmu šurianskemu cukrovaru. Po prvej
svetovej vojne sa celý majetok nevyhol
konfiškácii a rozparcelovaniu. Ženy z rodu
Huňadyovcov ostali v Urmíne až do konca
druhej svetovej vojny, kaštieľ opustili pred
príchodom frontu v marci 1945.
Po druhej svetovej vojne odišli zo svojho
sídla v Mojmírovciach poslední potomkovia šľachtického rodu Huňadyovcov. Kaštieľ
potom slúžil na rôzne účely – najprv ako

kasárne pre vojakov, po ich odchode sa
v kaštieli zriadili byty pre učiteľov, ordinácie
pre lekárov a pohostinstvo. V roku 1953 sa
budova stala na určité obdobie základnou
školou a od konca 60. rokov už len chátrala.
V roku 1974 sa kaštieľ stal majetkom spotrebných družstiev na Slovensku a po rozsiahlych a postupných rekonštrukciách je
sídlom hotela Kaštieľ Mojmírovce.
Kaštieľ Mojmírovce**** je jedným z členov
Historických hotelov Slovenska. Hosťom
dnes ponúka jedinečnú historickú, kultúrnu, umeleckú (Ikonový salón, Björnsonov
salón, Chodbu tolerancie, Grasalkovičov
salón, chodbu kópií najznámejších obrazov
sveta atď.) a vzdelávaciu atmosféru podporenú kvalitnými službami. Prostredie
kaštieľa je vhodným miestom na usporiadanie svadieb, rodinných osláv, firemných
akcií, kongresov a športových podujatí.

TAJOMSTVÁ KAŠTIEĽA
Chodba tolerancie

Kaštieľu ani dnes nechýba pompéznosť.
Obrovskú vstupnú halu s elegantným divadelným schodiskom zdobia pôvodné
tereziánske lustre, reštaurované do modernej podoby, a portréty najznámejších
Slovákov posledného storočia v životnej
veľkosti. Ústredná chodba kaštieľa sa nazýva Chodba tolerancie. Sú na nej zobrazené
symboly najväčších svetových náboženstiev
a niekoľko desiatok portrétov filozofov, spisovateľov a vedcov.

Ikonová miestnosť

Za ikonami nemusíte cestovať ďaleko,
v kaštieli vás privíta 130 ikon od srbských,
cyperských, bulharských a ukrajinských
ikonopiscov.

Miestnosť s fotografiami zo života
rodu Huňadyovcov

Zrkadlová miestnosť pre hostí odokryje
tajomstvá rodu Huňadyovcov. Po obvode
miestnosti sú rodinné fotografie zachytavájúce život z Veľkého kaštieľa, z letohrádku
kniežaťa Aldobrandíniho, z vily v Tatrách
či poľovnícke a cestovateľské momentky
s prvými automobilmi.

Africký salón

Na počesť pôvodných dvoch miestností
nazývaných „Afrika“, kde gróf Huňady ako
vášnivý poľovník a strelec mal vystavené
trofeje z poľovačiek v Afrike, bol zriadený
africký salónik s obrazmi, sochami a maskami z Afriky.

Salón Björnstjerne Björnsona

Na pamiatku nórskeho nositeľa Nobelovej
ceny Björnstjerne Björnsona je v kaštieli
zriadená pamätná izba, jediná svojho druhu na Slovensku, ktorá pripomína život
a dielo tohto skvelého človeka, ktorý tak
významne pomáhal Slovákom v ich boji
za sebaurčenie.

Grassalkovičov salón

Súčasťou kaštieľa je tiež sála pripomínajúca všetkým návštevníkom, že Mojmírovce
sú rodiskom grófa Antona Grassalkoviča.
Sálu zdobia portréty samotného Antona
Grassalkoviča a jeho panovníčky Márie
Terézie od akademickej maliarky Jarmily

Veľkej, vyrezávané makety najvýznamnejších stavieb, ktoré dal gróf postaviť, dobové
erby a brnenia a veľkoplošný oblúkový obraz s výjavom znázorňujúcim korunováciu
Márie Terézie od akademickej maliarky
Táne Žitňanovej.

Galéria kópií najznámejších
obrazov sveta

Na poschodí budovy kaštieľa nájdeme nielen izby, ale aj vyše 80 kópií obrazov od najznámejších svetových maliarov (Alfonz
Mucha, Gogh), namaľovaných súčasnými
umelcami.

Reštaurácia

Najväčšia miestnosť reštaurácie je zariadená
v poľovníckom štýle tak, ako bol pred rokom
1945 zariadený celý kaštieľ. Lovecké trofeje
dopĺňajú moderné obrazy s poľovnou tematikou. Samotná kuchyňa pod taktovkou
šéfkuchára Ivana Čurgaliho dostala novú
kvalitu a ponúka výnimočné gastronomické
kreácie, čo dokazuje aj jej zaradenie do publikácie Gurmán na Slovensku.

Vínna pivnica

V pivničných priestoroch kaštieľa sa nachádza 300-ročná klenbová tehlová vinná
pivnica. Po rozsiahlej rekonštrukcii bola
vínna pivnica s vinotékou vybraná medzi 40
najlepších tehlových stavieb z celého sveta
na cenu Brick Award. Zaradenie medzi
tieto stavby je ocenením Ing. arch. Viktora
Šabíka. Atmosféru vínnej pivnice dotvára
zbierka 120 obrazov od 24 akademických
maliarov s tematikou vína a vinohradníctva.

Strelnica na krátke zbrane

Originálne je využitý i ďalší podzemný
priestor. Je v ňom vybudovaná krytá strelnica na krátke guľové zbrane s celoročnou
prevádzkou. Je to jedinečné miesto, kde
si môže hosť odskúšať streľbu z viac ako 5
druhov zbraní.

Rozprávková chodba

Spojovaciu chodbu vedúcu do wellness
a bazéna zdobia výjavy z Dobšinského ľudových rozprávok od akademickej maliarky
Táne Žitňanovej. Okrem rozprávok sú tu
zachytené aj najznámejšie hrady a zámky
Slovenska a strašidlá, ktoré súvisia s kaštieľom a jeho prostredím.

63

Plavecký bazén – miesto bývalej
oranžérie

Z ďalších stavieb v parku treba spomenúť
skleník, ktorý nadväzoval na juhozápadné
krídlo kaštieľa. Po vojne bol skleník rozobratý a odpredaný. Na mieste, kde stála
botanická zimná záhrada, tzv. Oranžéria
rodu Huňadyovcov, je dnes plavecký bazén.
Samotný interiér bazéna je jedinečný a aj
dnes pripomína zimnú záhradu. Na jeho
strope sa nachádza jedna z najväčších súčasných malieb na Slovensku s rozmerom
15 x 10 m – Kvety orchideí od akademickej
maliarky Jany Farmanovej-Šabíkovej.

Wellness

Pobyt vám spríjemní oddych vo veľmi pekne architektonicky spracovanom wellnesse
(Ing. arch. Viktor Šabík), ktorý ponúka fínsku suchú saunu s ochladzovacím bazénom,
parnú soľnú saunu, parnú bylinnú saunu,
ľadovú sprchu a sprchy s masážnymi a dažďovými hlavicami, taktiež Kneippov šliapací kúpeľ, masážne a oddychové miestnosti.

Bowling a športoviská

Na svoje si prídu aj športoví nadšenci. Svoj
pobyt si môžete spestriť bowlingovým turnajom, tenisovým zápasom na antukových
dvorcoch, plážovým volejbalom, bedmintonovým zápasom v krytej telocvični s odpruženým povrchom alebo si môžete zahrať
minigolf, petang či biliard.

Koniareň -žrebčín

Svojráznou je budova Žrebčína, ktorá bola
zrekonštruovaná na ubytovacie a kongresové centrum.
Z uvedenej ponuky podčiarkujeme to,
že Chodba Tolerancie, Ikonová miestnosť, Salón Björnstjerne Björnsona,
Grassalkovičov salón, galéria kópií najznámejších obrazov sveta, rozprávková
chodba, vínna pivnica a strelnica sú svojím
spôsobom jedinečné a nenájdete ich v žiadnom inom hoteli na Slovensku.
Zdroj: Archív KAŠTIEĽA MOJMÍROVCE

T
V

escoma
ychytávky
Chytrý nápad, zlepšovák, šikovná
vec vychytaná práve pre Vás. Vstúpte
do sveta Vychytávok TESCOMA.

Tvorítko na hamburgery PRESTO

akcia

Naplniť, utlačiť, zarovnať a vyklopiť.
Hamburgery budú vždy jeden ako druhý, rovnako
veľké, rovnako prepečené a rovnako šťavnaté.
Dobrý tip: uprostred hamburgeru urobte pred grilovaním malú jamku, hamburger sa pri príprave
nenafúkne. Šikovné tvorítko na „hambáče“!

3,50 €

pôvodná cena:

4,60 €

Oddelené vylúhovanie ovocia a byliniek, ľahké
čistenie, vhodné do umývačky, stohovateľné
a skladné. Dotieravý hmyz nemá šancu!

akcia

Letná bublanina, ovocný šalát aj vychladený kompót jedine s čerešňami bez kôstok!
Odkôstkovač čerstvých, zaváraných aj mrazených čerešní alebo višní zbaví plody kôstok bez
poškodenia dužiny a hravo zvládne aj skutočne
veľké množstvo ovocia. Skutočná bomba!
pôvodná cena:

14,99 €

22,00 €

18,90 €

pôvodná cena:

26,60 €

Zmrzlinovač DELLA CASSA
Nechutí vám zmrzlina zo supermarketu?
Niet divu, veď je plná chémie a cukru, radšej
si pripravte naozajstnú domácu zmrzlinu, so
zmrzlinovačom DELLA CASA je to hračka!
Pochutnajte si na vanilkovej, čokoládovej,
smotanovej, tvarohovej, s kúskami ovocia,
jednoducho, na akejkoľvek zmrzline, ktorú
máte vy alebo vaše deti radi! Originálne
recepty a postup na výrobu vašej domácej
zmrzliny sú súčasťou balenia. Oveľa lepšia
a zdravšia zmrzlina!
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pôvodná
cena:

akcia

Odkôstkovač čerešní HANDY

akcia

Džbán myDRINK 2,5l, 4 poháre s viečkom

40,00 €

26,50 €

Predajňu TESCOMA nájdete
v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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S Hawkingom naprieč
priestorom a časom. Čo bolo
pred veľkým treskom? Prečo sú
čierne diery čierne? Môžeme
si zacestovať do minulosti?
V rukách držíte knihu
snažiacu sa vniesť trochu
svetla do tmy, v ktorej sú ešte
stále ponorené naše poznatky
o najhlbších tajomstvách
vesmíru. Fascinujúce
myšlienky úžasného vedca
Stephena Hawkinga vysvetľuje
stručne a jednoducho tak,
aby im porozumel každý.
Vďaka zaujímavým textom
a vtipným obrázkom je cesta
do Hawkingovho vesmíru
nielen poučná a zábavná, ale
doslova vzrušujúca.
*Záhada veľkého tresku
Ako vznikol vesmír? Má nejaký
počiatok? Alebo je večný?
*Zrútenie tiaže
Čo sú čierne diery? Naozaj sa
z nich nič nedostane?
*Budúcnosť a cestovanie v čase
O tajomstve času
a Hawkingovom veľkom omyle.
*Mimozemšťania, Boh a svet
Existuje život mimo Zeme?
Čo znamená veľký tresk pre
Stvoriteľa?
„Prečo sa vesmír vlastne unúva
existovať?“
Stephen Hawking

Kto rastie v sade
Oksana Bula, Kateryna Mikhalitsyna

Jednoducho Hawking!
Rüdiger Vaas

Deviaty hrob
Stefan Ahnhem
Všetci sa budú mýliť... Minister
spravodlivosti po drsnej debate
opúšťa parlament. Použije
zadný východ, aby sa vyhol
čakajúcim novinárom. Nikdy
však nedorazí k autu, ktoré ho
čaká len kúsok odtiaľ. Zdá sa,
že sa uprostred centra moci
vyparil. Je niekoľko týždňov
pred Vianocami. Sneh a mráz
držia Štokholm aj Kodaň
v železnom zovretí, keď
Fabiana Riska povolajú, aby
v tichosti vyšetril zmiznutie
ministra spravodlivosti. Prípad
oficiálne pridelia tajnej polícii,
no tá, podobne ako Fabian
a jeho tehotná kolegyňa
Malin Rehnbergová, len tápa.
Čoskoro sa ukáže, že nič nie
je také, ako si mysleli, a že
mocní dávajú prednosť tomu,
aby sa všetko ututlalo a pravda
nikdy nevyšla najavo. V tom
istom čase v Kodani nájdu
brutálne zavraždenú manželku
dánskej televíznej celebrity v jej
luxusnej vile. Vraždu vyšetruje
Dunja Hougaardová a pátranie
ju zavedie do Švédska. Cesty
Fabiana a Dunje sa v mrazivo
chladnej Škandinávii skrížia
a čoraz hlbšie sú zatiahnutí
do pavučiny konšpirácie.
Ukáže sa, že skutočnosť
predstihuje aj tie najhoršie
predstavy.

N

Na dovolenku len
s dobrou knihou

Mnohí budú zhrození mojimi
činmi. Niektorí ich budú
vnímať ako pomstu za všetky
krivdy, čo boli spáchané. Iní
ako nepravdepodobnú hru
vysmiať sa systému a poukázať
na to, ako ďaleko môže človek
zájsť. No väčšina sa dojemne
zhodne na tom, že ide o činy
veľmi chorého človeka.

Dlho letel slávik z ďalekej
Afriky, až uvidel pod sebou
starý sad. Tu niekde bude jeho
domov. Pamätal si oteckovu
radu, že si má urobiť hniezdo
na rovnakom strome, na akom
sa narodil. V sade rástli rôzne
stromy aj kríky a všetky mu
o sebe porozprávali veľa
zaujímavého, ale slávik cítil, že
nie sú pre neho tie pravé. Vari
ostane bez domova? No raz
si voňavý orgován spomenul,
že neďaleko rastie ker, ktorý
má žiarivo červené kvety.
Ten, o ktorom slávikov otecko
napísal pieseň.

Kamoš, teraz už starý
pes dožívajúci na Farme,
nachádza po smrti svojho
„chlapca“ Ethana nový zmysel
života, keď zachraňuje život
jeho malej vnučke Clarity.
Po svojom skone a prevtelení
do kríženky Molly oddane
bdie nad dospievajúcou
Clarity, ktorá čelí psychickému
týraniu matky a bývalého
priateľa s násilnými sklonmi.
Po Mollinej tragickej
smrti Kamoš, tentoraz
v tele temperamentného
a nebojácneho kríženca
yorkshira a čivavy Maxa,
verne sprevádza mladú
Clarity v najproblémovejšom
období jej života. Kamošova
reinkarnačná púť vrcholí
v tele bígla Tobyho, ktorý
v kláštornom hospici v role
terapeutického psa poskytuje
útechu umierajúcim.

Roland zmenil osud, po tom,
čo v New Yorku zachránil
život malému chlapcovi Jakovi
Chambersovi. Obaja teraz
existujú v dvoch oddelených
svetoch, hoci sa paradoxne
delia o rovnaké spomienky.
Rolandovi, Susannah
a Eddiemu sa podarí vtiahnuť
Jaka do Stredsveta, aby cez
mestské ruiny pokračovali
po ceste lúča k vytúženému
cieľu.
Roland a jeho priatelia,
prenasledovaní záhadným
nestarnúcim cudzincom,
prechádzajú v hrôzostrašnom
novom svete, ktorý je
zvrátenou verziou nášho, cez
pustatinu večného zatratenia.
Na pištoľníka čakajú odhalenia,
kto a čo ho poháňa vpred.
Zároveň však musí čeliť légii
nepriateľov, pričom niektorí
z nich sú viac a iní menej
ľudskí.
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Psia cesta je ďalšie humorom
sršiace rozprávanie o psoch,
očarujúci a precítený príbeh
o nádeji, láske a oddanosti,
ktoré zdolajú všetky prekážky.

Tetovač z Auschwitzu
Heather Morris

Temná veža 3 – Pustatiny
Stephen King

Psia cesta
W. Bruce Cameron

Petronela Jabĺčková – Tajomstvo
jablkového koláča / Sabine Städing
Petronela Jabĺčková je
čarodejnica. No nie obyčajná!
Je to čarodejnica, ktorá má
na starosti jablone, a ako
sa v takomto prípade sluší
a patrí, býva v jablku. V ňom
má pokoj – až kým sa
do susedného domu pri starom
mlyne nenasťahujú Pečkovci
s dvomi malými zvedavcami –
dvojčatami Olíviou a Oliverom.
Petronela sa snaží nových
nájomníkov vyduriť rozličnými
strašidelnými čarami, no
jedného dňa zrazu deti stoja
v jej obývačke. Petronela
prekvapene zistí, že sa jej
títo dvaja nezbedníci celkom
páčia. A už onedlho potrebujú
jej pomoc. Chystá sa totiž
súťaž v pečení koláčov, ktorú
chcú Olívia s Oliverom
bezpodmienečne vyhrať. A kto
už môže lepšie pomôcť ako
všestranne nadaná jabĺčková
čarodejnica?

Psia cesta je voľné
pokračovanie príbehu
verného psieho kamaráta
z Cameronovho bestsellera
Psia duša/Psie poslanie, ktorý
sa v roku 2017 dočkal aj
filmového stvárnenia v réžii
Lasseho Hallströma.

V treťom pokračovaní slávnej
fantasy série z pera Stephena
Kinga sledujeme cestu
pištoľníka Rolanda Deschaina
a jeho spoločníkov, ktorí
neúnavne kráčajú v ústrety
záhadami opradenej Temnej
veži.

Tetovač z Auschwitzu je
román vychádzajúci zo
skutočného príbehu Laleho
a Gity Sokolovovcov, dvoch
slovenských Židov, ktorí prežili
koncentračný tábor AuschwitzBirkenau a po vojne si našli
nový domov v Austrálii.
Lale v tábore dostal prácu
tetovača. Jeho povinnosťou bolo
číslovať väzňov, ktorých nacisti
po selekcii nechali nažive,
teda vpichávať im do predlaktí
čísla s neodstrániteľným
atramentom – jeden
z najsilnejších symbolov
holokaustu. Minimálnu
slobodu pohybu, ktorú mu
umožňovala táto funkcia,
využíval na získavanie potravín
výmenou za šperky a peniaze
po zavraždených Židoch, čím
nejedného spoluväzňa zachránil
pred vyhladovaním. Jemu
hrozila za túto činnosť smrť,
mnohí iní jej vďačili za prežitie.
Jedného dňa sa v rade
na tetovanie vyskytlo
vystrašené a roztrasené
mladé dievča… Pre Laleho –
fičúra, frajera a trochu aj
dobrodruha – to bola láska
na prvý pohľad. Zaumienil si,
že popri vlastnom prežití urobí
všetko pre to, aby prežila aj
Gita.
Predajňu PANTA RHEI
nájdete v Galérii MLYNY
na 1. poschodí.

