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Nebo je farby akvamarínu. Neprší, ak prší, nevadí.
Žiadne posledné zbohom ani chorál na básnikov
námet.
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Nebo halia mračná atramentovej farby.
Začne pršať. Drobné kvapôčky láskyplne
dopadajú na maliarske diela matky prírody,
zrazu prudký a nemilosrdný vietor s ľahkosťou
dvíha zo zeme pestrofarebné stužky šiat,
ktoré práve vyšli z módy, chvíľu ich väzní,
a v nespútanom tanci im vyjadruje posledné
zbohom. A potom, pomaly, nechá ich byť. Ďalej
už len tíško ako všetko navôkol, spieva chorál
na básnikov námet.
(študentská slohová práca)

Takto teda nie. Po takomto opise, aby sa
človek zastrelil.

Moderná žena z Nitry na sebe nemá nič, čo by bolo
z módy.

Tlmená, teplá a tmavá jeseň
Rozhovor

Rozhovor

Rozhovor

Moderná žena z Nitry chodí v aktuálnej pestrej
jesennej kolekcii.
Vie čo je in a dokáže sa skvele upraviť.
Teší sa na husacinu.
Užíva si život plnými dúškami. Netrápi sa.
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www.marksandspencer.sk

Spodná a nočná bielizeň

Dámska móda a dámsky sortiment

Detská móda a detský sortiment

Užite si nákUpy
pre celú rodinU
v Marks & spencer!
Dámska a pánska kozmetika

Pánska móda a pánsky sortiment

Ponuka produktov platí do vypredania zásob. Použité obrázky sú len ilustračné.
Viac informácií nájdete priamo v predajni Marks & Spencer na prízemí a na 1. poschodí Galérie Mlyny Nitra. Tešíme sa na vašu návštevu.

Jesenné farebné

Tlmená, teplá
a tmavá jeseň

typy:

Ženy jesenných farebných typov majú v tvári tlmenosť,
teplý zlatistý nádych a pristanú im viac tmavšie farby.
Ich tvár pôsobí teplo a zlatisto. Podľa úrovne kontrastu sa
delia na 3 jesenné podtypy, ktoré si popíšeme v nasledujúcich riadkoch.

Teplý

jesenný typ

Tlmený

jesenný typ
Je podobný tlmenému letnému typu. Oba sú charakteristické
tlmenosťou, nevýraznosťou, jemným a zamatovým farebným
vyžarovaním. Oba tlmené typy vyzerajú v nesprávnych farbách
fádne, nudne, obyčajne a nevýrazne. Tlmená jeseň je prvým
jesenným typom nasledujúcim letné typy. Preto si môže "požičiavať" niektoré neutrálne a tlmené letné farby. Pristanú mu
i mierne teplé farby.
Najdôležitejším aspektom pri výbere farieb je, aby boli tlmené, jemné a decentné. Vo výrazných a žiarivých farbách vyzerá tento farebný typ gýčovito. Príliš svetlé alebo príliš tmavé
farby potláčajú jeho jemnú decentnú farebnosť. Farba očí
tohto typu je nevýrazná a môže byť zelenej, modrej, alebo
hnedej farby, prípadne ich zmesi. Vlasy podobne ako pri tlmenom lete sú v odtieni od blond po stredne hnedú.
Vhodné farby: Pre tlmený jesenný typ sú khaki, béžová,
svetlá šedá, tlmená broskyňová, machovo zelená, lososová
atď. Vhodná je nízka úroveň kontrastu, dobre vyzerá oblečenie tón v tóne. Tlmenému jesennému typu pristanú zvieracie vzory v hnedo - béžovej farebnosti. Vyvarovať by sa mal
všetkých príliš výrazných, žiarivých farieb, rovnako ako príliš
teplých a príliš studených farieb.
Nevhodná je: Čierna, tmavomodrá, žiarivá červená, fuchsiová, žiarivá oranžová atď. Predstaviteľkami tlmeného jesenného typu sú napríklad Drew Barrymore, Nicole Richie, Calista
Flockhart a Keira Knightley.

6

Je podobný s teplým jarným typom. Oba potrebujú výrazne teplé
farby, líšia sa však v úrovni saturácie - zatiaľ čo jarný teplý typ vyzerá najlepšie v žiarivých, sviežich a jasných farbách, teplému jesennému typu pristanú viac tlmené, ťažšie a zemité farby.
Farby teplého jesenného typu sú typickými jesennými farbami predstavte si pestrofarebné jesenné lístie, zoschnutú trávu, tekvice
na poli, zeminu - všetky teplé odtiene hnedej, červenej, žltej i zelenej
dodávajú tomuto typu iskru a žiarivosť v očiach.
Harmonizujú so zlatistým sfarbením tváre. Typickými predstaviteľkami teplého jesenného typu sú Sára Saudková, Lindsay Lohan,
Marcia Cross či Julianne Moore.
Oči tohto typu majú vždy teplý odtieň - môžu byť modré, zelené,
orieškové i hnedé a často mávajú v dúhovke oranžové fľaky. Farba
vlasov je vždy teplá a ich sfarbenie sýte - zlatohnedé, mahagónové,
červené, gaštanové. Pokožka má výrazne teplý odtieň.
Úroveň farebnosti by sa mala pohybovať v strede a stredne tmavé
farby sú ideálne. Príliš svetlé farby uberajú z tváre energiu a príliš
tmavé zase pôsobia tvrdo a ubíjajúco.
Typickou farbou tohto farebného typu je hnedá v takmer všetkých
jej odtieňoch. Ideálnymi farbami sú aj khaki, horčicová, tekvicová,
terakota, olivová, zlatožltá, machovozelená. Krásne bude vyzerať
v teplých odtieňoch zelenej. Modrou farbou teplej jesene je petrolejová.
Teplá jeseň by sa mala vyvarovať všetkých výrazne studených
farieb - pastelovo modrej, šedej, žiarivej ružovej či fuchsiovej.
Nepristane jej ani čierna, je pre ňu príliš tmavá. Ideálna úroveň kontrastu je stredná.

»

Tmavý

jesenný typ
Je posledným jesenným typom, ktorý je na hranici so zimnými typmi. Je
farebne viac neutrálny ako teplá jeseň
a jeho celkové vyžarovanie je tmavé
a sýte. Tento typ urobí dobre, ak si
z palety teplých jesenných farieb vyberie tie, ktoré sú najviac tmavé, sýte
a najviac žiarivé.
Vďaka tomu, že tento typ je na hranici
so zimnými typmi, môže si požičiavať
najtmavšie zimné farby, v ktorých
bude vyzerať pekne. Farba očí tohto
typu je tmavá - hnedá, khaki, olivová.
Vlasy sú tiež tmavé a teplého odtieňa gaštanové, mahagónové, tmavohnedé
so zlatými, alebo červenými odleskami,
tmavé orieškové.
Ideálne farby sú napríklad tmavá
čokoládová, paradajková červená, borovicová zelená, olivová, hrdzavá, zlatohnedá, tekvicová a pod.
Žena tohto typu by sa mala vyhnúť
všetkým bledým, pastelovým a nevýrazným farbám.
Jej tvár urobia bledou, unavenou
a nevýraznou odtiene pastelovo modrej, ružovej alebo levanduľovej. Úroveň
kontrastu tohto typu je vysoká, to
znamená že vhodnou voľbou je kombinovať tmavé farby z palety vhodných
odtieňov s bledými alebo výraznými
farbami.
Predstaviteľkou tmavého jesenného
typu je napríklad Julia Roberts, alebo
Natalie Portman či Susan Sarandon.

Elegantné

jesenne doplnky

Trendy na tohtoročnú jeseň sú odhalené. Toto obdobie je charakteristické pochmúrnymi dňami, ktoré na nás vplývajú natoľko, že sa veľakrát necítime vo svojej koži. Zahaľujeme sa čoraz viac do tmavých odtieňov, čo tiež nie každej z nás prospieva. Jeseň
je teda ideálnym obdobím na výrazné a praktické doplnky, ktoré spestria nielen váš
šatník, ale oživia aj váš výraz a navyše vášmu looku dodajú istú dávku tajomnosti.
V pokračovaní článku nájdete zopár z nich. Neváhajte sa inšpirovať.

Trendy kožušinka
Kožušinky v prírodných neutrálnych odtieňoch sú hitom takmer každej zimnej sezóny.
Sú hebké, vysoko hrejivé a ak ich viete nosiť, majú v sebe istú dávku luxusu. Aby ste
nevyvolali dojem najstaršieho remesla, či gýču, odporúčam nekombinovať kožušinu
s bižutériou, alebo akýmikoľvek výraznými prvkami. Dôležitým je typ a spracovanie kožušiny. Ak sa stránite veľkej ploche kožušiny (masívnym kožušinovým kabátom), zvoľte
jednoduchý kožušinový šál okolo krku. Veľmi pekne pôsobí aj v kombinácii s krátkou
koženou bundou. Ideálne s čiernou farbou, kedy vás zvýrazní v akomkoľvek nepriaznivom počasí. Umelé kožušiny sú oproti pravej kožušine výrazne lacnejšie, vyžadujú
menej starostlivosti a berú tiež ohľad na zvieratá. Na kožušinky (i keď vo farebných
odtieňoch) sa tento rok zamerala aj značka Gucci.

Rukavice
ako symbol
elegancie
Rukavice predstavujú neodmysliteľnú súčasť už jesenného, ako aj tradične zimného
šatníka. Vyrábajú sa z rôznych materiálov — k tým elegantnejším patrí koža, semiš či
koženka. Je nesmierne dôležité, aby takéto rukavice presne „sadli“ na ruku. Úzke rukavice, ktoré pekne a s presnosťou obtiahnu vaše prsty, dokážu byť veľmi pôsobivé. Zaujímavým detailom môže byť vykrojená časť pri zápästí, ktorá vytvára zaujímavý tvar.
Klasickými, konzervatívnymi rukavicami čiernej farby nič nepokazíte. Pre náročnejších
stoja za pozornosť rukavice „tón v tóne“, ktoré spočívajú v kombinácii materiálov.
Zaujímavým riešením je matný semiš a lesklý lak.

„Zimné“ kabelky a klobúky
Obľúbenými doplnkami, do ktorých sa oplatí investovať, sú jednoznačne kabelky. Je na
vás, aký typ, materiál, či farbu si zvolíte. Prvoradé je, aby dámska kabelka bola kvalitná,
pretože len vtedy pozdvihne váš celkový look o stupienok vyššie. Nikde nie je písané,
že ich musíte vlastniť niekoľko násobkov, no rozlišovať medzi kabelkami na jarno-letné
obdobie a naopak jesenno-zimné obdobie určite odporúčam.
Iste ste postrehli, že túto sezónu sú v kurze elegantné dámske klobúky. Kým v minulosti boli považované za klasiku a samozrejmosť, v dnešnej dobe sú určené predovšetkým odvážnejším povahám. Vedieť nosiť takýto klasický klobúk a nepôsobiť prehnane
alebo konzervatívne si vyžaduje skutočný cit pre kombinovanie a teda zmysel pre štýl.
A čo vy — aké typy doplnkov najradšej nosíte a aký materiál je vám najpríjemnejší?
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Prestíž, kvalita a úspech.
To sú základné piliere elitných univerzít patriacich
do Ivy League, ku ktorým GANT vzhliada už
od svojho založenia v roku 1949.
Oslavuje ich minulosť a súčasne sa
inšpiruje preppy štýlom, ktorý
charakterizuje univerzitné
prostredie ako žiaden iný. Gant aj
tento krát ostáva verný kvalite,
nadčasovosti, jednoduchosti
a funkčnosti, ktorú preppy
štýl predstavuje.

Obohaťte svoj
šatník o unikátne
kúsky tohtoročnej

kolekcie Gant
Predajňu GANT nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.

jeseň/zima 2013
v sviežich kombináciách
a nechajte sa vtiahnuť
do atmosféry
prostredia elitnej
univerzity. Ak ste
niekedy váhali nad
kúpou oblečenia
v univerzitnom
duchu, tak teraz
je ten správny

čas!

Univerzita
Yale patrí
do prestížneho
športového
združenia
zvaného Ivy
League. Bola
založená v roku
1701 v meste New
Haven a preto je
s ňou Gant tak
silno spätý.

www.gant.com | www.facebook.com/GANT.CzSk

Predajňu LINDEX nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.

Matthew
Williamson

'
Trendom velmi

neverím
Prečo ste sa rozhodli pre spoluprácu so značkou Lindex?
Je to skvelá príležitosť vytvoriť rad oblečenia za dostupnejšiu cenu
a zoznámiť s mojou prácou širší okruh zákazníkov.

Čo Vám na Lindex prišlo najatraktívnejšie?
Lindex je skvelá spoločnosť a partner pre spoluprácu. Majú za sebou
niekoľko zaujímavých kampaní, napr. so značkou Missoni. Potešilo ma,
keď som bol oslovený, aby som sa na kolekcií jeseň/zima 2013 podieľal.

Ako by ste kolekciu opísali?
Je to skvelá súčasť šatníka modernej ženy. Do novej kolekcie som vložil
snáď celé svoje DNA. Nájdete v nej modely na víkendy, pre bežný pracovný deň alebo slavnostnejšie príležitosti. Paleta farieb je veľmi dobre
nositeľná, obsahuje množstvo atramentovo modrej, miestami ostro
ružovú a samozrejme veľa vzorov a detailov.

Čo Vás inšpirovalo pri navrhovaní tejto kolekcie?
Bolo to predovšetkým o zachytení DNA môjho vlastného radu. Chcel
som zahrnúť množstvo skvelých vzorov a farieb, ale urobiť to tak, aby
bolo oblečenie veľmi nositeľné. Tému som založil na motíve anglickej
ruže. Predstavil som si nositeľku oblečenia, ako trávi víkend vo fantastickom, trochu dekadentnejšom, majestátnom dome na anglickom
vidieku.

Aké slová túto kolekciu charakterizujú?
Dostupná designová móda, color blocking, nositeľné siluety, potlače,
ženskosť, modernosť.

Lindex se zameriava predovšetkým na ženy. Čo Vás pri navrhovaní
kolekcie inšpirovalo?
Nachádzam inšpiráciu v toľkých veciach! Väčšinou v prírode alebo v cudzích krajinách, ktoré navštívim. Inšpirujú ma tiež umelci, či už sa jedná
o tých z minulosti alebo súčasných. Minulý rok ma inšpirovala polárna
žiara i umelec Shane McAdams. Moji priatelia a Londýn sú taktiež skvelým zdrojom inšpirácie.

Čo Vás primälo zapojiť sa do boja proti rakovine prsníka?
Boj proti rakovine prsníka za to proste stojí. Som hrdý, že môžem podporiť takú skvelú kampaň vedenú spoločnosťou Lindex a prispieť tak
na dobrú vec.

Pre koho väčšinou svoje oblečenie navrhujete?
Nemám v mysli špecifickú osobnosť. Myslím, že moje oblečenie môže
osloviť široké spektrum zákazníkov. Moja neter má len 11 rokov a už
nosí moje oblečenie. Moja mama má 64 a nosí ho tiež.

Aký bol proces navrhovania kolekcie pre Lindex?
Pracovať s touto značkou bol veľmi priamočiary proces. Spoločnosť je
dobre organizovaná a podporuje skvelé návrhárske myšlienky. Dopriali
mi slobodu tvorby, čo je veľmi dôležité. Dúfam, že kombinácia našich
zručností a schopností vytvorila niečo
skutočne výnimočné.

Máte v kolekcií svojho favorita?
Povedal by som, že mojím favoritom
sú jednoduché šaty s čínskym kvetinovým vzorom. Je to môj archívny vzor, ktorý som prepracoval. Sú
to skvelé šaty, v ktorých môžete ísť
z kancelárie priamo na večeru. Myslím,
že obstoja tiež v skúške času a stanú
sa trvalou súčasťou vášho šatníka na
mnoho ďalších rokov.

Čo by nemalo v šatníku každej ženy
či dievčaťa chýbať?
Myslím, že pokiaľ váš šatník obsahuje
základné kúsky, bude pre vás móda
zábavnejšia a tiež jednoduhšia. Kvalitné topánky, čierne šaty, sako, nohavice, tričko, kabát vytvoria pevný
základ, ktorý môžete aktualizovať
sezónnymi kúskami. Tie vám pomôžu vykresliť vašu osobnosť a charakter.

Aké farby by sme mali nosiť túto
jeseň?
Trendom veľmi neverím. Myslím, že
by sa mal každý obliekať tak, aby

to zodpovedalo jeho osobnému vkusu a potrebám. Milujem farby. Ako
základ môže poslúžiť čierna, biela a neutrálne tóny, ktoré doplníte krásnymi farbami a vzormi.

Ako sa Vám páčilo navrhovať oblečenie pre deti?
Navrhovať detskú časť kolekcie bola zábava. Bolo krásne vidieť, ako
kresby ožívajú. Všetko vyzeralo nádherne v tak miniatúrnej veľkosti,
dokonca som si povedal, že by som sám chcel mať
deti! Je to skvelé, mnoho z mojich priateľov deti
má a tento rok pod stromček dostanú určite
množstvo nového oblečenia.

Povedzte nám niečo o charitatívnom rozmere spolupráce so značkou Lindex.
Navrhnol som charitatívne tričko s logom
„Show some love”. Je to jednoduchý
a skvelý kúsok a je fajn vedieť, že poslúži
na správnu vec.

Aké farby preferujete v každodennom
živote?
Rád kombinujem teplé a studené tóny.
V jednom outfite často vyzerajú skvele
tri farby, napríklad námornícka modrá,
koralová a piesková.

Čo robí britskú módu tak ikonickou a výnimočnou v porovnaní s módou kdekoľvek inde na svete?
Británia čerpá zo silného “módneho” dedičstva a je rodiskom mnohých trendov. V Anglicku skvele funguje vzdelávanie v súvislosti s módou
a podporuje sa individuálny štýl a tvorivý
talent. Myslím, že anglická excentrická módna vnímavosť nás robí jedinečným centrom
módneho sveta.
Viac na www.lindex.com

Jesenný look 2013
Jednoducho nositeľná, ležérna a nekomplikovaná – presne takto sa dá charakterizovať jesenná kolekcia od značky Lindex. Základ jesenného šatníka budú tvoriť najrôznejšie typy úpletov a príjemných a hrejivých pletenín ako sú dlhé coatigany, bundy
a tak obľúbený denim. „Jeseň v Lindexe je predovšetkým o pohodlných kúskoch, ktoré sa pohrávajú s objemom a siluetami. Skombinujte top s riasením alebo twistovou
aplikáciou, pridajte kabát a váš nový jesenný look bude dokonalý“, hovorí Nina Starck,
riaditeľka dizajnu spoločnosti Lindex.

Jednoduchosť
tkvie vo
svetroch

Na začiatku sezóny sa síce stále vyhrievame
v posledných lúčoch babieho leta, ale jeseň už
o sebe dáva vedieť. Pre toto obdobie sú
najvhodnějšie rôzne typy svetrov. Začnite
svoj jesenný look vytvárať práve s nimi.
Klľúčovým trendom jesene je vrstvenie.
Vpusťte do svojho šatníka nariasené
šaty, dlhé i krátke sukne a kombinujte ich
s topmi s twistovou aplikáciou a nariaseným
strihom. Zatiaľ stále môžete nosit i šortky
z vyblednutej džínoviny a košele imitujúce
uniformu namiesto bundy.

Nesmrteľné
džíny

Existujú prvky, ktoré sú a navždy budú
evergreenom každého šatníka. Do tejto
kategórie patria aj džíny. Ich silueta túto jeseň
prekročí priliehavý look, ktorý dominoval
niekoľko sezón. Namiesto toho otvárame
dvere klasickým a autentickejším modelom,
s pomocou ktorých dosiahnete realisticky
ženského vzhľadu inšpirovaného parížskym
minimalizmom a losangeleskou ležérnosťou.
Džíny kombinujte s džínovými košeľami,
mikinami a kvalitnými bundami tvídového
vzhľadu. Skvelý look vytvoríte aj
prostrednictvím krajkových topov, blúzok
a svetrov.

Skvelý efekt
pletenín

Pleteniny sú v sezóne jeseň/zima 2013 vždy
in, a tento rok to platí dvojnásobne. Vrkočové
či dvojité vypletanie, rebrovitá štruktúra,
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žakarové vzory, kombinované priadze – túto
jeseň to všetko uvidíte. Rovnako pestré budú
aj modely – dlhé, krátke, dlhšie v zadnej
časti, voľné, úzke, sprevádzané detailmi ako
polo límčeky, okrúhle výstrihy alebo výstrihy
v tvare písmena V. Novým prvkom tejto
sezóny je coatigan – kombináta kabáta
a kardiganu. Pletené doplnky ako šály
a čapice všetky tieto kúsky nádherne doplnia.

Holly & Whyte

Návrhársky tým Holly & Whyte hľadal jesenné
inšpirácie na anglickom vidieku. Výsledkom je
bohatá farebná paleta so záplavou zelenej,
námorníckej modrej, červenej, oranžovej,
ružovej, ťavej béžovej a šedobielej. Medzi
materiálmi dominuje predovšetkým zamat,
tweed a rôzne druhy vlny.
Efekt pletenín násobia aj nádherné
intarzované zvieracie, žakárové a kárované
vzory. Vypletané svetre sú aj tento rok
základom jesennej kolekcie Holly & Whyte.

The Black Pant
Collection

Večnou klasikou a základom šatníku každej
ženy sú čierne nohavice. Túto jeseň
predstavuje Lindex kolekciu s názvom
The Black Pant Collection – nájdete v nej
všetky štýly a modely, ktoré sú priam
nevyhnutné pre dotvorenie dokonalého
vzhľadu.
Favoritom každej ženy sú úzke nohavice,
nohavice džínového typu, klasické alebo
zužujúce sa, so širokými nohavicami, alebo
ležérne voľného strihu.
„Zvoľte si svoj štýl a pridajte krátku bundičku,
ktorá je v tejto sezóne nevyhnutnosťou.
Budete vyzerať skvele po celú jeseň," hovorí
Nina Starck, riaditeľka dizajnu spoločnosti
Lindex.
www.lindex.com

FARBY PRE
VÁŠ

jesenny

ŠATNÍK

Módne trendy sú neprehliadnuteľné a hlásia návrat farebných
kombinácií. Nemusíte nakupovať
tony nového oblečenia, aby ste
boli počas jesene trendy. Stačí
to staré doplniť krásnymi farebnými doplnkami.

Do zimy

Na nôžky pančuchy

Babie leto je už definitívne za nami, a tak sa treba zaodieť do dobrého
teplého kabáta. Lebo kabát je na jeseň základným kusom oblečenia,
pod ktorým skrývame všetko ostatné. Jeho výber by sme nemali
zanedbávať. Túto sezónu je klasický čierny kabát v úzadí - vyhrala totiž
farba ťavej srsti! Veľmi jemná a elegatná farba a kabáty v dobrých
strihoch - to sú jesenné trendy, ktoré oceníte nielen počas bežného
dňa, ale aj na večer.
Ťavia srsť inšpirovala značky ako Carven či Alexander Wang a čoraz
častejšie sa objavuje aj na slovenských uliciach. Klasické čierne a sivé
kabáty si treba zaobstarať v zaujímavých strihoch - nosia sa baloňákové
typy stiahnuté tenkými opaskami, veľké gombíky a hrubé manžety.
Eleganciu predstavila Prada v hnedo-čiernej kombinácii a úzkych strihoch.
Nechcete si kupovať nový kabát? Nevadí, stačí ten minuloročný doplniť
veľkým farebným šálom, hodvábnou šatkou s orientálnymi vzormi,
alebo trendy šatkami v tyrkysovej či fialovej farbe.

Farebné pančuchy oživujú náš šatník už druhú sezónu a ešte stále
ich nie je dosť. Ak si netrúfate na ohnivú červenú alebo stromovú
zelenú, vyskúšajte veľmi príjemné zemité farby, módnu bronzovú,
alebo snehovobielu. Kombinujte zásadne s jednofarebným oblečením
a jednuchými vzormi, najmä ak sa obliekate do práce. Vo voľnom čase
môžete staviť aj na odvážnejšie kombinácie.
Módne značky ako Marc Jacobs prišli túto sezónu aj so staro-novým
trendom podkolienok ako vystrihnutým so starým fotografií. Dior či
Chanel stavil na bielu - biele nepriesvitné pančuchy doplnené čiernymi
šatami a čižmami - túto sezónu budete neodolateľná.
Farebné pančuchy oživia aj staré sukne, letné riflové minisukne
či pracovné trojštvrťové nohavice. Nikdy ich však nenoste do sandálikov,
alebo topánok s otvorenou špičkou.

Nezabudnite na hlavu
Bláznivé čiapky, pánske klobúky a hand-made čelenky - toto si dávajte
na hlavu počas jesene.
Bláznivé čiapky uštrikované ako od babičky sa objavili napríklad v kolekcii
Anna Sui, ktorá stavila na ich farebnosť, či značky Burberry, ktorá svoje
"nudné" sivé a čierne čiapky obdarovala veľkosťou a zaujímavými vzormi.
Klasické pánske klobúky dopĺňajú aj pánsku módu ovládajúcu módne
móla, no pri výbere správneho klobúka si vždy najskôr rozmyslite, na
akú príležitosť ho budete nosiť. Čelenky z plastu obmotané hodvábnymi
vláknami, čelenky s pávími perami, či jednoduché pletené čelenky
- musíte ich rozhodne mať.
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Predajňu ORSAY nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.

pripravila

ZnaČka

ORSAY

Jesenno-zimná
kolekcia v sebe zahŕňa jemné vzory a materiály v zladených farbách a aktuálnych
strihoch. Každá klientka značky tu nájde
dokonalé nápady na každý deň, do práce
ako aj na večer. Všetko podľa aktuálnych
trendov. V strihoch inšpirovaných mestským štýlom sa snúbi nadčasová elegancia
s praktickou pohodlnosťou.

blúzka

22.95 EUR

opasok
7.95 EUR

šál

9.95 EUR

taška

34.95 EUR

šaty

29.95 EUR

nohavice
29.95 EUR

bunda

39.95 EUR

Top
pulóver

12.95 EUR

19.95 EUR
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Predajňu NEW YORKER nájdete na prízemí a 1. poschodí Galérie MLYNY v Nitre.
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16.
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8.

AUTUMN
STIL L S

1. blúzka 9,95 EUR • 2. džínsy 39,95 EUR • 3. vesta 29,95 EUR •
4. svetrík 19,95 EUR • 5. opasok 14,95 EUR • 6. topánky 39,95 EUR •
7. šatka 7,95 EUR • 8. šatka 6,95 EUR • 9. bunda 59,95 EUR •
10. kabátik 59,95 EUR • 11. kabelka 22,95 EUR • 12. rukavice 9,95 EUR •
13. kabelka 24,95 EUR • 14. šál 9,95 EUR • 15. topánky 49,95 EUR •
16. kabátik 39,95 EUR
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11.

13.
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Stále som ten

istý Itcho
18

PCelAr

Ako Vám SuperStar zmenila život?
Celkovo súťaž bola pre mňa dosť veľké sústo, ale že by nastali
nejaké gigantické zmeny, to nemôžem hovoriť. Stále som ten istý
Itcho Pčelár, čo aj predtým, akurát to má háčik, pozná ma polovica
rebubliky. A s týmto sa spája jediné mínus, ktoré mi po súťaži ostalo.
Ako vnímate stratu súkromia?
Niekedy je to príjemné a zabavím sa, inokedy mám chuť byť sám
a vtedy mi to jemne vadí, keď ľudia na mňa stále prstom ukazujú ako
na zvieratko v ZOO. Ale viem, do čoho som išiel. A hodnotím to viac
pozitívne ako negatívne. Iba občas človek nemá kam ujsť.
Ako sa Vám teraz koncertuje v rodnom meste?
V rodnom meste je to vždy najlepšie. Chodia na nás aj ľudia, ktorí
chodili predtým, než som bol známy, no pribudli i noví. Je to veľmi
príjemné znova koncertovať v Nitre.
AkÉ máte spevácke plány do budúcna?
Moje hudobné plány sa sústreďujú hlavne okolo
mojej kapely Jamestown, s ktorou vidím budúcnosť.
Momentálne sme vypustili singel, ktorý nám hrávajú
rádiá, za čo sme veľmi vďační. Dávame dokopy vlastné
veci na album, bude prvý videoklip a všeobecne
tvoríme, tešíme sa z toho a plníme si náš sen.

Iste Vás obliehajú zástupy fanúšičiek.
Neobťažuje Vás to?
Určite nie. Zatiaľ je to príjemné a vždy ma pobaví, keď prejdem okolo
nejakej šuškajúcej skupinky mladých dievčat a môžem sa na ne usmiať.
Pre speváka je dôležitý imidž, ako a kde nakupujete
oblečenie?
Oblečenie som pred súťažou až tak neriešil, no teraz je to potrebné.
Niektoré veci v obchodných centrách a niektoré cez internet, inak dosť
vecí som si priniesol zo superstárovského šatníka...
Pomáha Vám niekto pri výbere oblečenia?
Kto sa pritrafí do cesty, ale väčšinou si oblečenie vyberám sám, potom to
dodatočne riešim s kamarátmi, či nevyzerám ako šašo 
ZREJME STE TERAZ VEĽMI VYŤAŽENÝ. AKO ODDYCHUJETE?
Je toho teraz dosť, snažíme sa makať, nie je to cesta jednoduchá, ale ten
relax je veľmi potrebný. Zvlášť to treba striedať rozumne, inak človek vykypí
a vybuchne mu hlava...
SuperStar Vás naštartovala na cestu, čo by malo byť jej
ideálnym cieľom?
SuperStar som bral od začiatku ako prostriedok k dosiahnutiu svojich
a kapelových hudobných cieľov. Jedným z nich je byť úspešný v zahraničí
a hrávať veľké festivaly na veľkých pódiách, pozitívne ovplyvňovať mladých ľudí
po celom svete a pomáhať ľuďom, kde sa dá. Nejako nám to zostalo zo skautingu,
keďže polovica z nás boli skauti.
Čo by ste poprial našim čitateľom?
Hlavne nech si užijú zvyšok leta a vôbec každú jednu sekundu, čo sa dá. Nech
neriešia zbytočné drobnosti a majú trvalé „happiness“.
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CLINIQUE All About
Shadow
Očné tiene, ktorých nanesenie
trvá len niekoľko sekúnd, no efekt
vydrží po celý deň. Ideálne spojenie formy a funkcie: sýta farba
v krémovom zložení, ktoré pleť
očných viečok zároveň ošetruje v
jedinom ťahu.
Mono očný tieň € 23,50
Duo očný tieň € 35

LANCÔME L‘Absolu Désir
Túto sezónu sa značka Lancôme inšpirovala prirodzeným šarmom
„Made in Paris“. Elegancia, ktorá sa prelína s tajomstvom, spojenie
luxusu a kreativity, odvaha kombinovať klasiku s novinkami. Lancôme vás prevedie po stopách Parížaniek a odhalí vám tajomstvo
ich neodolateľného vzhľadu v luxusnej kolekcii líčenia.
Lícenka Blush Rose Désir € 49
Rúž L‘Absolu Rouge € 38,50
Lak Vernis in Love € 15

NOVINKY

PRE DOKONALÉ
LÍČENIE

GOSH Ultimate
Eye Liner

LANCÔME DreamTone
Prevratná novinka, ktorá vám
splní predstavy o dokonale
jednotnom odtieni. Všestranný korektor pre odstránenie
farebných nedokonalostí.
Efektívne odstráni pigmentové škvrny, zjednotí pleť a zladí
farebné rozdiely. € 95

Úžasná vysúvacia ceruzka na oči s intenzívnou farebnosťou
pre precízne a hladké
nanesenie. Vytvorte
si pôvabnú očnú
linku, alebo si hneď
po nanesení ceruzku
rozotrite aplikátorom
na opačnom konci.
Ďalšou výhodou tejto
ceruzky je zabudované strúhadlo. € 7

COLLISTAR Nude Look
Collistar predstavuje nový trend líčenia inšpirovaný herečkou Audrey Hepburn doplnený o extra
dotyk zmyselnosti.
Veľké oči, dokonalá pleť a vláčne, neodolateľné pery. To je návod na krásu pre jeseň 2013 od
Collistar. Kolekciu Nude Look tvoria prípravky v
telových odtieňoch, ktoré zvýrazňujú prirodzenú
krásu žien. Sú to odtiene, ktoré sa ľahko kombinujú a pristanú vám na akúkoľvek príležitosť.
Hviezdny produkt: CC Perfection
Už žiadne začervenané miesta, stopy po akné, či
nejednotný tón. CC Perfection je univerzálna paletka korektorov, ktorá vašu pleť urobí dokonalou ešte pred nanesením make-upu. Pozostáva z
podkladovej bázy a troch farebných korektorov na
tvár a oči: svetlého na prekrytie vyrážok a tmavých
kruhov, zeleného na neutralizáciu začervenaných
miest, alového pre rozjasnenie unavenej pleti.
Zloženie korektorov CC Perfection je vodeodolné.
Korektor CC Perfection € 31,40
Lícenka Silk Eﬀect Maxi Blusher € 30,80
Ceruzka na oči a pery
Professional Eye-Lip Pencil € 16,30
Ceruzka pre dymové líčenie očí Smoky Eyes
Professional Eye Pencil € 16,30
Elixír na pery Lip Elixir € 19,90

COLLISTAR
Mascara Shock
Nádherné krivky, plný objem
a extra intenzívna farba. Nová
Mascara Shock zaručuje krásne
vytvarované riasy, ktoré vydržia
a nádherný objem, ktorý nie je
na úkor intenzívnej farby. Od
prvej aplikácie riasy pokrýva 3-D
vrstvou pre výnimočný pôvab a
žiarivý pohľad očí. € 24,10

GOSH - Skin Perfecting Kit
Paletka rozjasňovača a korektorov
pre skrášlenie pleti. Obsahuje 2
korektory s jemnou konzistenciou
pre ľahké prekrytie chybičiek krásy, tmavých kruhov, či nejednotnej
pleti. Nájdete v nej aj rozjasňovač
pre zachovanie sviežej pleti so
žiarivým jasom. € 12

Predajňu BUSHMAN nájdete
v Galérii MLYNY na 1. poschodí.

BUSHMAN
JESEŇ/ZIMA 2013

Bushman New Collection A4.indd 1
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FÚZY OPÄť v móde
Či už dlhé a seriózne ako u dávnych Grékov
alebo rozježené ako v 50-tych rokoch - brady
sú opäť v móde. Veľký boom zažívajú najmä vo
Francúzsku, ale tento trend už prenikol aj na
Slovensko.

Po rokoch sa znova uchytil u mužov ten
druh fúzov, ktorých vypestovanie trvá
týždne – od starých dobrých brád, cez
kotlety až k porastu upravenému tak, aby
rovnomerne lemoval tvár od kotliet po
bradu s vyholenými lícami a priestorom
pod nosom. Vystavovanie hustého porastu na tvári je u mužov zase raz v móde.
A nielen medzi heterosexuálnymi mužmi.
Titulná stránka časopisu pre gayov Tetu
v júli aj auguste zobrazovala muža s dokonale upravenými fúzmi. Módny dom Maison
Martin Margiela poslal na poslednej prehliadke na mólo celý rad fúzatých modelov.
Dávni Gréci sa pozerali na fúzy ako na
známku mužnosti, zatiaľ čo Európania na
konci 19. storočia ich pokladali za symbol solídnej dôstojnosti strednej triedy.
V 50-tych rokoch minulého storočia sa
fúzy znovu objavili u takzvanej „beatnickej
generácie“ v čase, keď „fúzy u mocných
už neboli v móde“, povedal AFP módny
historik Laurent Cotta. Mládež brániaca sa
konformite ich prijala ako symbol rebélie,
ako spôsob dať najavo: „My sa nezaujímame
o to, ako kto vyzerá,“ dodal.
Aj v 60-tych rokoch kultúra hippie prijala
brady, ale v nasledujúcich rokoch potom
skoro vymizli, kým sa v 90-tych rokoch znovu neobjavili v podobe módneho niekoľkodňového starostlivo upraveného „strniska“.
Dnešné fúzy okoliu oznamujú, že „pracujete v umeleckom svete“, dodal Cotta s tým,
že napriek novonadobudnutej popularite
môžu fúzy stále vyvolať nesúhlasne zdvihnuté obočie v tradičnejších pracovných
prostrediach, ako sú napríklad banky alebo
poisťovne.
Trend návratu fúzov a brád začala pred
necelými dvoma rokmi raziť malá skupinka
priekopníkov. Dvadsaťosemročný Antoine
Ettore, ktorý v Paríži pracuje ako grafický
umelec, hovorí, že nosí hustú, ale krátku
bradu už najmenej rok.
„V mojej profesii nie som zďaleka jediný,“
uviedol Ettore a dodal, že jeho kolegovia
mu ani v najmenšom nedávajú najavo, že
by s jeho porastom mali nejaký problém.

Údržba mu však každopádne zaberá viac
času ako holenie. „Pravidelne fúzy strihám,
aby som nezačal vyzerať ako Santa Claus,“
dodal.
Sarah Danielová-Hamiziová, ktorá si pred
desiatimi rokmi v Paríži otvorila holičský salón The Barber of Paris, potvrdzuje, že vďaka rastúcej
popularite fúzov jej
stúpa obrat. „Volajú mi aj ďalší
holiči, či by sa u
mňa nemohli
učiť, pretože úprava
fúzov
je
tradičná
záležitosť
vyžadujúca veľa
cviku,“
uviedla.
Spoločnosť teraz
akceptuje
hustý tvárový porast
u mužov, ak
je dobre udržiavaný, dodala s tým, že
niektorí zákazníci chodia do
jej salónu každý
týždeň na strihanie, ktorého
cena sa začína
na 18 eurách.
Výhodou
fúzov
je
podľa nej
nielen
to, že
dokážu
zakryť
nedostatky
v podo-

be jaziev a akné, alebo odviesť pozornosť
od rednúceho vlasového porastu či netypicky tvarovanej tváre. „Sála z nich čosi
mužského… je to prostriedok zvádzania,
rovnako ako dlhé vlasy u dievčat,“ dodala.
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Alpine Pro
pre váš aktívny
životný štýl
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Funkčnosť, univerzálnosť a sympatický dizajn. Outdoorová značka Alpine Pro spĺňa všetky tri základné vlastnosti
vďaka ktorým si budete pohyb užívať. A JE ÚPLNE JEDNO, ČI
JAZDÍTE V PARKU NA KORČULIACH ALEBO CHODÍTE PO HORÁCH.

Aktívny život je radosť. Ešte lepšie je, ak sa pri ňom cítite príjemne
a dobre vyzeráte. Úplným ideálom je, ak nemusíte mať na každú aktivitu špeciálne oblečenie. Tým šetríte miesto v šatníku a peňaženke.
V Alpine Pro vedia, aké sú potreby fanúšikov aktívneho životného
štýlu v našich poveternostných podmienkach. Preto vám pri nosení
produktov tejto značky nebude nikdy príliš horúco a ani príliš zima
a vďaka funkčným vlastnostiam oblečenia sa i pri náročnejšej fyzickej aktivite budete cítiť stále komfortne.
Jesenná kolekcia ponúka celú radu farieb a strihov, ktoré sa hodia na
športovanie, ale aj na vychádzky do mesta či prírody. Okrem tradičných technológii v kolekcií nájdete i množstvo inovatívnych nápadov
a prvkov.
Kolekcia KIDS
V detskej kolekcií nájdete softshellové bundy, ale aj bundy a nohavice s vode odolnou úpravou DWR, ktorá zabráni tomu, aby bolo vaše
dieťa mokré pri hre v nepriaznivom jesennom počasí.
Dámska a pánska kolekcia
Dámska kolekcia sa vyznačuje svojou farebnosťou a funkčnosťou
použitých materiálov vhodných na rôzne aktivity v prírode. V ponuke nájdete oblečenie na turistiku, lezenie, nordic walking, behanie,
korčuľovanie či prechádzky v prírode.
Pánska kolekcia je zameraná na vysokú funkčnosť použitých materiálov. V kolekcií EXTREME nájdete i bundy vhodné do extrémneho jesenného vysokohorského počasia. Oblečenie je vhodné aj na
vysokohorskú turistiku či lezenie. Je vyrobené z vysoko kvalitných
a funkčných materiálov s technológiu NANOMAX s úpravou DWR
ktoré zaručujú nepremokavosť a zároveň paropriepustnosť oblečenia.
Kolekcia AUTHENTIC je vhodná aj na bežné nosenie v meste či na
vychádzky do prírody. Zároveň poskytuje čiastočnú funkčnosť pri
náhlej zmene jesenného počasia.
Celú kolekciu dopĺňa množstvo doplnkov ako slnečné okuliare, šiltovky, čiapky, rukavice, ruksaky, pohodlná trekková obuv vhodná na
turistiku aj prechádzky v prírode.
Bunda, ktorá vás ochráni pred všetkými živlami – technológia NANOMAX
S prehľadom uspokojí nároky profesionálnych športovcov v najdrsnejších podmienkach, dobrú službu v ceste za svojimi cieľmi urobí
aj vám. Hovoríme o revolučnej membránovej nanotechnológií PTX
NANOMAX, ktorá dnes patrí vo svete outdoorového oblečenia k absolútnej špičke. Bundy z tohto materiálu chránia pred silným vetrom i dažďom, zároveň však zaručujú svojmu majiteľovi dokonalý

komfort. „PTX Nanomax má až štyrikrát väčšiu priedušnosť ako
bežné membrány. Vďaka svojej supersilnej dimenzionálnej štruktúre je naviac výnimočne mechanicky pevná“, vysvetľuje Václav Hrbek, spolumajiteľ spoločnosti Alpine Pro, ktorá v septembri bundy
s technológiou PTX Nanomax uvedie na trh. Ako presne táto nanomembrána funguje, zistíte vo vybraných predajniach Alpine
Pro, kde budú vlastnosti tejto technológie demonštrovať špeciálne simulátory.
Dodržujete zásady vrstvenia oblečenia?
Ak používate kvalitné oblečenie, neznamená to, že tým vždy dosiahnete želaný výsledok a teda, že sa vždy budete cítiť komfortne. Dôležité je totiž vrstvenie.
Iba vhodne vrstvené funkčné oblečenie splní vaše požiadavky
a zároveň vám umožní reagovať na aktuálne zmeny počasia. Pokiaľ
dodržíte pri kombinovaní vrstiev daný postup, oblečenie vám zaistí tepelný komfort, ochranu pred vonkajšími nepriaznivými vplyvmi a odvod telesného potu. A vy si tak budete môcť vychutnať
zážitky bez toho aby vás prekvapili alebo obmedzili poveternostné
podmienky.
A aby celý izolačno-ochranný mechanizmus fungoval, je potrebné
dodržať zásady vrstvenia.
Najspodnejšia vrstva – komfortná – je určená priamo na telo. Materiál by mal byť príjemný a nesmie obmedzovať v pohybe. Táto
vrstva odvádza vlhkosť preč z povrchu tela.
Druhá vrstva je izolačná. Nevpustí chlad do vnútra a udržuje telom
produkované teplo. Materiál umožňuje potu v podobe pary prejsť
von.
Ochranná vrstva skrýva a chráni spodnú vrstvu proti vonkajším
vplyvom (vietor, sneh, drobné mechanické poškodenie...) Zároveň
musí umožniť vlhkosti v podobe pary prejsť von.
A ako vrstviť v praxi? V sortimente Alpine Pro nájdete napríklad
funkčné pánske tričko Duran alebo dámske tričko Monicia, ktoré
zabezpečia komfortnú vrstvu. Neoceniteľným prvkom je pri vrstvení softshellová bunda (a iné softshellové oblečenie). Spája totiž zároveň dve vrstvy – izolačnú a ochrannú. Oveľa efektívnejšie
tak nahradí funkciu tradičnej fleesovej mikiny a šušťákovej bundy
a naviac vám ešte ušetrí miesto v ruksaku. Softshellové oblečenie
sa vyrába v rôznych gramážach a to s prihliadnutím na podmienky,
v akých sa bude používať. Preto je dobré vždy pred nákupom dôkladne si premyslieť na akú aktivitu a kam sa chystáte.
Pri výbere vhodného oblečenia vám ochotne poradí kvalifikovaný
personál v sieti predajní Alpine Pro.
Predajňu ALPINE PRO nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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DOMA
DOMA
JE

Ivan Švarný
Je odchovancom Nitry, jeho
hráčskymi vzormi boli Scott
Niedermeyer a Jozef Stümpel.
Dvadsaťosemročný bek naposledy
hral za Slovan Bratislava v KHL aj
slovenskej extralige, predtým
v Litvínove, Nitre a Třinci. V zámorí si
vyskúšal juniorskú OHL aj súťaž CHL.
Slovensko reprezentoval na dvoch
MS, v roku 2009 vo Švajčiarsku
a v máji 2013 vo Fínsku.
V súčasnosti slovenského obrancu
Ivana Švarného čaká skúška
v tíme Medveščak Záhreb,
nováčika Kontinentálnej
hokejovej ligy (KHL).
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Čo a kto Vás k hokeju priviedol?
Aké boli Vaše začiatky?
K hokeju som sa dostal tak, že na
základných školách sa robil nábor do
hokejových tried, tak som sa za pomoci
kamaráta Mira Pupáka prihlásil do tohto
náboru. Začiatky boli detské, hravé, učili
sme sa korčuľovať, bola to pre nás skôr
hra.
Na ktorý klub máte najlepšie
spomienky?
V podstate v každom klube som zažil veľa
pekných veci, či už v zahraničných, alebo
domácich. K tým lepším spomienkam patrí
bronzová medaila s Nitrou, zlatá medaila
so Slovanom, štarty na majstrovstvách
v rokoch 2009 a 2013, pôsobenie v zámorí
a nováčikovská sezóna v KHL.
Čo považujete za doposiaľ
najväčší úspech vo Vašej kariére?
Za svoj najväčší úspech pokladám zlatú

a striebornú medailu v extralige, ako som
už spomínal, aj štarty na MS a pôsobenie
v KHL.
Ako sa Vám hráva doma a ako si
dokážete zvyknúť na angažmá
v zahraničí?
Doma je doma, je to vždy bližšie k rodine,
ale na zahraničie som si v podstate vždy
zvykol bez problémov.
Cestuje s Vami aj Vaša rodina?
Keď to situácia dovoľuje, rodina ide vždy
so mnou.
Uprednostňujete v súkromí
športový štýl oblečenia?
Viac menej áno. Vzhľadom na to, že
väčšinou sa pohybujem medzi domom
a štadiónom, tak mi je pohodlnejšie nosiť
športovo-elegantné veci.

Kto Vám pri výbere oblečenia radí
a pomáha?
Niekedy si vyberám sám, niekedy
s manželkou, ale poslednú dobu sa tam
začal angažovať módny guru Braňo Mezei
(smiech).
Ako a kde trávite svoj voľný čas?
Svoj voľný čas trávim predovšetkým
s rodinou. Keď je toho času viac, tak aj
s priateľmi.
Aké máte popri športe záujmy
alebo koníčky?
Popri hokeji si nájdem čas aj na iné
športové aktivity, či už hokejbal alebo
futbal.
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Predajňu INTERSPORT nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.

Žijeme v spoločnosti, ktorej
charakteristickým znakom
je nedostatok pohybu.
Považujeme za celkom
normálne, že väčšina z nás
denne presedí v priemere
12 hodín. Niet sa potom čo
čudovať, že sme MALÁTNI,
SKLESNUTÍ A SLABÍ. Zabudli
sme totiž na to, že náš
organizmus je nastavený
na pohyb. Denne preto
potrebujeme pohybové
stimuly, ktoré udržiavajú
a rozvíjajú naše
telesné schopnosti.

Nedostatok
pohybu

Pohyb
je najlepšia

medicína
(1 človek každých
6 sekúnd). Okrem
toho s pribúdajúcim
vekom a znižujúcou sa
kondíciou stále stúpa počet ľudí,
ktorí sú odkázaní na pomoc (pri
chôdzi, obliekaní, jedení, toalete atď.),
ako aj spotreba liekov.
Ochorenia spôsobené nedostatkom
pohybu – označované aj ako „civilizačné“,
alebo „choroby blahobytu“ - zasahujú
najrôznejšie orgány a systémy orgánov
a zároveň vplývajú na celý organizmus:
• srdcovo-cievny systém
• aktívny (svalstvo) a pasívny (kosti,
chrupavky atď.) pohybový aparát
• tráviaci systém
• hormonálny systém

Podľa Svetovej zdravotníckej
organizácie (WHO) hovoríme
o nedostatku pohybu vtedy, keď je
naša telesná aktivita menšia ako 150
minút miernej záťaže za týždeň. To
zodpovedá 30-im minútam športu
5-krát do týždňa.
Z geneticky naprogramovaného
bežca sa stal človek chronickým
„vysedávačom“, pracujúcim prevažne
duševne. Zatiaľ čo naši predkovia v dobe
kamennej denne absolvovali ako lovci
a zberači 20 až 40 km, dnešný človek
prejde denne asi 4 km (cca. 6000 krokov).
Ešte pred 100 rokmi ľudia telesnou
aktivitou spotrebovali 90 % získanej
energie, dnes je to vďaka „technickej
revolúcii“ ani nie 1 percento. Tento obrovský pokles
fyzickej aktivity nemôže ostať bez následkov na
ľudský organizmus.

Následky nedostatku
pohybu
Nedostatok pohybu je pre naše zdravie rizikovým
faktorom číslo 1. Podľa odhadov Svetovej
zdravotníckej organizácie (WHO) zomrie
na jeho následky ročne asi 3,2 miliónov ľudí

• vegetatívny nervový systém
• centrálny nervový systém
• imunitný systém

Aktivovanie
svalstva
Je nevyhnutný predpoklad pre udržanie
zdravia. Pri pohybe vo všeobecnosti, a pri
športe zvlášť, sa v závislosti od rozsahu,
intenzity a trvania viac alebo menej aktivizuje
svalstvo. Používanie alebo nepoužívanie
svalstva má rozhodujúci význam pre duševno
– duchovno – telesnú výkonnosť a tým
zásadným spôsobom vplýva na spôsob
života, každodenné činnosti a s tým spojenú
spokojnosť.
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Počítačová analýza chodidla
Len pár krokov a získate bežeckú obuv zodpovedajúcu
vašim osobným potrebám.

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

Normálne
chodidlo

Nízka klenba alebo
plochá noha

Vyklenuté
chodidlo

Priečne
plochá noha

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

Pronácia

Supinácia

164,5°

Pozícia
chodidla

Nášľap

Pozícia
chodidla

Nášľap

3. Poradenstvo a výber správnej obuvi
Na základe analýzy chodidla vám odporučíme obuv zodpovedajúcu
vašim individuálnym danostiam, prípadne odporučíme vhodnú
vložku do obuvi.
Počítačovú analýzu chodidla môžete využiť vo vybraných predajniach INTERSPORT.
Viac na www.intersport.sk

Kvetka kupuje kuchyňu
Populárna televízna moderátorka Kvetka Horváthová si nedávno vyberala novú kuchyňu. „Veľa
ľudí si myslí, že si dokážu navrhnúť a usporiadať kuchyňu sami, ale ja som sa rozhodla dať na rady
odborníkov,“ hovorí Kvetka. „Kuchyňu si človek vyberá na niekoľko rokov, preto je to zodpovedné
rozhodnutie. Hľadala som kvalitu ako v dizajne, tak vo vyhotovení a funkčnosti.“ Obrátila sa preto
na bytových architektov z kuchynského štúdia Oresi. Poďme sa pozrieť, čo všetko jej poradili.

Keď sa nás priatelia pýtajú, aká je tá naša
nová kuchyňa, väčšinou im odpovieme ako
vyzerá. Je biela, lesklá a kombinovaná so
vzorom divej slivky. Ale úvahy o kvalitnej
kuchyni by určite nemali začínať pri dizajne.

Ako poznáte dobrú kuchyňu
Dobrého návrhára alebo predajcu kuchýň
poznáte podľa toho, že sa veľa pýta. Aby
mohol kuchyňu správne navrhnúť a zostaviť,
musí vedieť, ako jej užívatelia žijú, akú majú v kuchyni prevádzku. Kvetka Horváthová
k tomu hovorí: „V Oresi kladú zvlášť veľký
dôraz na ergonomické usporiadanie, pri
ktorom človeku v kuchyni nič neprekáža,
nevytvára si zbytočný neporiadok a všetko
má hneď po ruke. V navrhnutej kuchyni
nemusím urobiť ani jeden zbytočný krok.“
Aby si Kvetka mohla porovnať kvalitu ponuky od Oresi s inými slovenskými predajcami, vysvetlili jej odborníci, čo je nutné
si na novej kuchyni všímať. Snáď najdôležitejším prvkom, ktorý zaručuje trvanlivosť
kuchynského nábytku je tzv. kovanie.

Nazývajú sa tak mechanické prvky, ktoré
zohrávajú dôležitú úlohu pri bezproblémovom fungovaní kuchyne. Pánty musia
roky spoľahlivo zatvárať a otvárať dvierka.
V Oresi používajú výhradne pánty rakúskej
značky Blum. Rovnako dôležité sú stabilné
a odolné výsuvné mechanizmy zásuviek.
Najpraktickejšie sú takzvané plnovýsuvy,
ktoré užívateľovi sprístupnia obsah celej
zásuvky. Oresi do svojich kuchýň montuje
plnovýsuvy nemeckej značky Hettich,
ktorá rovnako ako vyššie spomínaný Blum
patrí k popredným svetovým výrobcom
nábytkového kovania. Produkty týchto
značiek sú všeobecne považované za
finančne nákladné, ale Oresi ich výrobky
ponúka vďaka dlhodobej spolupráci a obrovským odberom naozaj za mimoriadne
nízke ceny. Luxusnú kvalitu si v Oresi môže
dopriať prakticky každý.

Kúpte teraz kuchyňu historicky
najvýhodnejšie
V Oresi teraz môžete získať návrh kuchyne
v 3D zadarmo a potom nakupovať s Garan-

ciou najnižšej ceny, získať k tomu predĺženú
sedemročnú záruku na nábytok, vyberať si
spotrebiče popredných značiek za jedinečné
akciové ceny aj s odborným poradenstvom, preniesť atmosféru kuchyne do
ďalších častí bytu vďaka nábytku Creativo
a ešte k tomu všetkému nakoniec vyhrať
späť možno aj všetky svoje peniaze vďaka
hre Oresi vracia peniaze. Dokonca môžete
vyhrať aj viac, ako ste za kuchyňu zaplatili.
Oresi vracia v každom akciovom období
stopäťdesiatim šťastným výhercom od
desať do sto percent zaplatenej ceny, ale
v niektorých mesiacoch dáva zákazníkom
až štyri herné kódy. Pri jednom nákupe ste
teda v hre aj štyrikrát a vaša výhra celkom
môže byť triapolkrát vyššia ako čiastka,
ktorú ste pôvodne zaplatili.
Oresi je najväčším predajcom kuchýň
v Českej republike, v Slovenskej republike
má zatiaľ trinásť predajní. To znamená, že
sú to kuchyne, ku ktorým má každý blízko.
A platí to aj o ich cenách. Kvetka Horváthová si vybrala bielu kuchyňu Pulita. A ktorá
sa najviac zapáči vám?

Na jeseň Máme
radi tradiCnE
jedlA
S príchodom jesene a tým aj chladnejšieho
počasia sa začína meniť i náš
jedálniček. Kým v lete nepociťujeme
až takú veľkú potrebu jesť a stačia nám
ľahké jedlá ako sú zeleninové šaláty,
či ovocie, v jesennom období a zime
automaticky inklinujeme ku tradičným
jedlám. Na jeseň a v zime sa už náš
organizmus potrebuje tzv. stiahnuť do
seba, doplniť zásoby na zimu a nabrať teplo,
ktoré môžeme načerpať aj prostredníctvom
upraveného jedálnička.

V reštaurácii Don

Papas a Kolibka
v Galérii Mlyny na 2. poschodí
nájdete okrem stálej ponuky jedál aj ponuku
denného menu z tradičných jedál obohatené
o suroviny, ktoré sú typické práve pre jesené
obdobie. Aktuálne denné menu nájdete na
www.mlyny-nitra.sk a www.donpapas.sk.
Tešíme sa na vašu návštevu.

Prevádzku Don Papa's a Kolibka
nájdete v Galérii MLYNY na 2. poschodí.

Faktom je, že sme od kávy denno-denne závislí, a to aj napriek
tomu, že sa tradujú mýty o jej škodlivosti. Áno, obsahuje kofeín,
no ak máme hľadať negatívum, zameriame sa skôr na zakyslenie
organizmu a do úvahy zoberieme i spôsob jej prípravy. U nás ešte
stále obľúbená zalievaná obsahuje totiž niekoľkonásobne viac kofeínu a tým, že sa nechá dlhšie lúhovať, sa z kávy dostanú von aj látky
nie priaznivé pre náš organizmus. Všetko teda opäť ovplyvní človek,
ktorý ju pripravuje.
Okrem tradičného espressa sa káva dá pripraviť aj rôznymi alternatívnymi metódami, ktoré si budete môcť vyskúšať a ochutnať aj
na októbrovom Festivale kávy a čokolády v Galérii MLYNY v Nitre.
Ďalším mýtom o káve je to, že nás preberie vďaka kofeínu... áno,
až na to, že kofeín nadobúda svoj efekt približne necelú hodinu
po jej konzumácii, samozrejme u každého inak vďaka metabolizmu
a tiež ten, že práve tá menšia šálka nás preberie lepšie... NIE, obsahuje menej kofeínu ako väčšia.

O kave..
Pred tým ako vypijete svoju obľúbenú šálku kávy a zaujíma vás niečo o vašom každodennom rituáli, mali by ste vedieť, že nápoj ktorý
pochlipkávate, je výsledkom práce miliónov ľudí vo svete. Káva je
totiž hneď po rope druhou komoditou, s ktorou sa vo svete najviac
obchoduje, dáva preto prácu a živobytie miliónom ľudí.
Jej názov je odvodený od arabského slova "qahwah", ktoré predstavuje silu, vznešenosť a vzrušenie.
Vznik, objavenie a prapôvod sa radí do oblasti dnešnej Etiópie, využitie a pestovanie je datované od 15. storočia. Do sveta sa káva začala viac rozširovať až v 17. storočí, práve vďaka arabským kupcom,
ktorí pri uzatváraní obchodu popíjali tento vznešený mok. Obchodníci z Európy mali už vtedy tušenie, že ju treba rozšíriť nielen pre
svoj zisk, ale aj pre rituál a chuť, ktoré zažívate i vy.
Káva ako nápoj je po vode a čaji najobľúbenejším vo svete. Kým
ale príde do vašej šálky, musí kávovník, ktorý radíme medzi ovocné dreviny (väčšinou však ide o väčší krík, nakoľko starostlivosť
a zber je tak jednoduchší), dozrieť vo viac ako 60 krajinách. Najväčším pestovateľom kávovníka vo svete v poradí sú Brazília, Vietnam,
Kolumbia, Indonézia, Etiópia, India, Mexico, Guatemala, Peru, Honduras a Uganda.
Dá sa povedať, že kávovník má veľmi podobné vlastnosti ako nám
známy vinič a to z toho dôvodu, že aj keď ide stále o jeden alebo
dva druhy, chuť a vlastnosti sú ovplyvnené danou krajinou, kde sa
pestuje. Z pôdy si berie vždy svoju typickú chuť a pestuje sa v celej
tropickej a subtropickej oblasti.

32

Kofeín potrebuje viac času na lúhovanie a čím väčší objem v šálke máme, tým je teda kofeínu viac. Pomôcť tomu môže i odroda
kávy robusta, ktorá obsahuje až 3x viac kofeínu ako arabika. Oveľa viac kofeínu je obsiahnutého v energetických nápojoch alebo
v čiernom čaji. Všetko je to o psychike, ak si objednáme menšiu
kávu s názvom espresso predpokladajúc, že nás preberie, je to omyl.
Voda ku káve slúži na to, aby sme ju vypili pred konzumáciou kávy
a tým si prepláchli chuťové kanáliky a nie po jej konzumácii, keď
spláchneme chuť kávy, za ktorú sme zaplatili.
Omyl je i to, keď si objednávame tzv. pikolo... PIKOLO NEEXISTUJE!
Vyskytuje sa len na Slovensku a v Čechách, kde niekto na kolene
vymyslel tento názov. Prosím, my sme tí, ktorí sa majú učiť kávovej
kultúre a nie tí, ktorí určujú trendy. Malá šálka kávy sa teda správne
nazýva všade na svete ESPRESSO!
Vo vašej šálke a teda bežne dostupné vo svete gastronómie, majú
využitie dve odrody kávovníka, a to arabika a robusta. Ich chuť
vie ovplyvniť na ich ceste okrem spracovateľa najmä pražiar kávy
a v neposlednom rade človek, ktorý ju pripravuje, teda barista. To
znamená, že môžete mať aj tú najlepšiu a najčerstvejšiu kávu na
svete, všetko môže ovplyvniť človek, ktorý ju pripravuje. Keď teda
budeme pred voľbou: kam na kávu?, prikloňme sa nie k značkám
a dizajnu, ale skôr k ľuďom, ktorí jej rozumejú a pripravujú ju správne a od srdca.
Marek Lorincz,
za spoločnosť CAFES

Čokoláda je zázračný produkt s mnohými pozitívnymi vlastnosťami na ľudský organizmus. Aj z toho dôvodu sa nazýva
jedlom bohov. V prvom rade je ale potrebné si uvedomiť, že nie
je čokoláda ako čokoláda.

Theobroma cacao
– jedlo bohov
Pri posudzovaní kvality čokolády je podstatné zloženie a pôvod
(kvalita) kakaovej hmoty, z ktorej bola vyrobená. Kvalitná čokoláda by mala obsahovať kakaovú hmotu, cukor, emulgátor (sójový
lecitín), prírodnú vanilku, kakaové maslo. U mliečnej býva pridané
sušené mlieko. V prípade, že v zložení sú rastlinné tuky, prípadne
kakaový prášok – treba sa mať na pozore.
Ak si chceme vychutnať naozaj kvalitnú a plnú arómu čokolády,
mali by sme si všimúť aj pôvod a druh kakaa, z ktorého bola vyrobená. Rozoznávame tri základné odrody kakaa. Forastero, Criollo
a krížením týchto dvoch odrôd vznikla tretia – Trinitário. Forastero
sa vo všeobecnosti považuje za najmenej kvalitné kakao – má vysokú kyslosť a nízke chuťové tóny. Pre jeho kyslosť je potrebné ho veľmi dlho konšovať a pražiť na vysokú teplotu, čím sa zničí veľmi výrazný podiel antioxidantov a iných pozitívnych zložiek kakaa. Criollo
je najkvalitnejšia odroda, avšak je takmer nemožné ho sadiť na
plantážach. Je to strom divoko rastúci a veľmi náchylný na choroby.
Krížením týchto dvoch odrôd sa podarilo skĺbiť odolnosť Forastera
s kvalitou Criolla. Kolumbia je krajina, kde všetko dopestované kakao
je Trinitario. A čo viac, ako jedno z mála má podľa svetovej organizácie ICCO, medzinárodnej organizácie pestovateľov kakaa, označenie
“Fino de aroma” pre jeho charakteristicky plnú ovocnú chuť.
Prečo sa ale kakao nazýva jedlom bohov?
• čokoláda zintenzívňuje lásku – fakt, že si priatelia dávajú čokoládu pri rôznych príležitostiach ako napríklad sviatok sv. Valentína
má vedecké opodstatnenie. Čokoláda obsahuje molekulu fenyletylamín a serotonín. Molekuly, ktoré spôsobujé pocit zaľúbenia

a šťastia. Veľké množstvo týchto látok je práve v čokoládach južnej Ameriky – obzvlášť v kolumbijskej čokoláde.
• čokoláda je dobrá na zažívanie – kakaový prášok obsahuje veľa
vlákniny. Až 55 %. Inými slovami 100 g 60 %-nej čokolády obsahuje
toľko vlákniny ako cca 2 pomaranče, prípadne 2 lyžice obilia.
• čokoláda je dobrá pre jej obsah minerálov – draslík, vápnik, horčík, železo, zinok, meď. Napríklad práve meď je veľmi dôležitá pre
kardiovaskulárny systém, pôsobí aj preventívne proti predčasným pôrodom. Vápnik okrem prevencie osteoporózy má veľký
vplyv aj na upokojovanie nervového systému.
• antioxidanty a polyfenoly – pomáhajú chrániť pred určitými
druhmi rakoviny
• znižujú riziko arterosklerózy
• znižujú riziko srdcového záchvatu
• ochraňujú kardiovaskulárny systém, pôsobia antimikrobiálne
• redukujú riziko Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby
• odďaľujú starnutie
Kakao je jedným z mála plodov s tak vysokým obsahom antioxidantov. Napríklad 100 g 60 %-nej kolumbijskej čokolády obsahuje
približne rovnaké množstvo antioxidantov ako 900 ml červeného
vína, alebo 3 šálky zeleného čaju.
• kakao znižuje zlý cholesterol v tele
• kakao pôsobí blahodárne na pleť a pokožku
Všetky spomínané účinky boli testované práve na kolumbijskom
kakau Fino de aroma.
Tak preto “jedlo bohov” 
Karol Stýblo
www.lyrachocolate.com
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