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A tak potešte 
všetky svoje 
zmysly: 
Kochajte sa farbami, 
vychutnávajte si sladučké 
hrozno, opájajte sa vôňou 
pečených jabĺk, započúvajte 
sa do šumu lístia a dotýkajte 
sa hladučkých studených 
gaštanov

Užite si:
Dlhé prechádzky so psom, 
rozhŕňajte nohami 
napadané lístie,
zbierajte gaštany

Konečne si oblečte:
Pestrofarebné štrikované 
svetre
Roztrhané fashion džínsy
Veselé farebné gumáky

Dobre jedzte:
Pečené husi a kačky
Zemiakové lokše a dusenú 
kapustu
Jablkové štrúdle s makom

Dobre pite:
Jablkovú a hroznovú šťavu
Rýchlo účinkujúci burčiak
Lahodné biele i červené víno

A keďže my sme vám na jeseň 
priniesli časopis v novom šate, 
tak i vy si kúpte niečo nové 
a pekné na seba!
Krásnu jeseň vám všetkým!

Konečne sa ochladilo 
a daždivé dni striedajú 
príjemné počasie 
a neskoré babie leto 

Chcete si prečítať Rendez-vous Fashion  
v pohodlí vašej obývačky, tak neváhajte vyplniť formulár na  
www.mlyny-nitra.sk/rvf alebo prostredníctvom QR kódu



4

P R I P R A V T E  S A  S P O L U  
S   N AM I   N A   J E S E Ň

Túto sezónu reprezentuje pestrá paleta ružových a červených odtieňov 
s detailmi v temnej ružovej farbe a tlmenej modrej, doplnená o krémovú 

a hnedú tak, aby sa farby vzájomne prepojili. Dôraz sa kladie na obojstranné 
a ľahko zabaliteľné kúsky, ktoré si kedykoľvek prispôsobíte vlastnému štýlu.

Pohodlný dámsky strečový 
blazer, ktorý prirodzene 
obopne vašu postavu.

 379, 90 €

Sýtočervený pánsky sveter, 
ktorý nielen zahreje, ale aj 
krásne zvýrazní váš jesenný 

outfit.

144, 90 €

Krásne šaty s kvetinovou 
potlačou sa hodia aj 

do sychravého jesenného 
počasia.

259, 90 €



5 Predajňu GANT nájdete  
v Galérii MLYNY na 1. poschodí.

Každá kolekcia značky GANT na zameriava na tri podkolekcie, a to 
GANT Original, GANT Diamond D a GANT Rugger. Každá z nich je niečím 

výnimočná a charakterizujú ju rôzne špecifické kúsky.

Preppy štýl, odkazujúci 
na oblečenie univerzitných 
študentov, nájdete v podobe 
rôznych prúžkov na hrubších 
košeliach z Oxford bavlny 
v podkolekcii GANT Original.

Pánska vlnená košeľa Tech 
Prep je vyrobená z technickej 
zmesi jemnej vlny a bavlny, 
takže je teplá a zároveň 
priedušná a dovolí vám, aby 
ste i behom chladnejších dní 
zostali aktívni. 

Materiál je ošetrený 
povrchovou úpravou PCM, 
ktorá bola vyvinutá pomocou 
kozmickej technológie 
v šesťdesiatych rokoch a neskôr 
sa používala na vlnených 
prikrývkach, ktoré používajú 
záchranári. Má schopnosť 
regulovať telesnú teplotu, 
a poskytovať tak ten pravý 
komfort v chladných 
mesiacoch. 

Kolekcia GANT Diamond G 
čerpá inšpiráciu z diela albánsko-
amerického fotografa Gjona 
Miliho. Mili bol priekopníkom 
v používaní stroboskopických 
prístrojov umožňujúcich zachytiť 
sériu rozfázovaného pohybu v jedinej 
fotografii. Spôsob, akým vo svojom 
diele zaznamenával pohyb, sa prepája 
so spôsobom, akým kolekcia GANT 
Diamond G vyjadruje aktívny, 
kozmopolitný životný štýl. Novinkou 
pre túto sezónu je rozšírená ponuka 
vrchných kúskov, dizajnovaných ako 
elegantný spôsob, ako zakryť športové 
oblečenie, keď sa pohybujete v okolí 
mesta. Pokiaľ ste vyťažení a vyznávate 
aktívny životný štýl, táto kolekcia je 
stvorená práve pre vás.

Túto sezónu je kolekcia 
GANT Rugger 
inšpirovaná celoživotným 
učením – obzvlášť v centre 
umenia, ktorým je Motel 
Mojave Sands v Kalifornii. 
Kolekcia jeseň/zima 
2017 predstavuje 
moderné vnímanie 
krásy prepracované 
do detailov. Bol 
vytvorený patchworkový 
„recyklovaný“ rad 
košieľ. Rovnako ako 
v predchádzajúcej sezóne 
je i v tejto kolekcii mnoho 
materiálov vyrobených 
z vlákien pochádzajúcich 
z ekologického 
poľnohospodárstva a tiež 
aj celkovo ekologicky 
farbené kúsky. 
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Rozličné pokrývky hlavy sa nosili po celý stredovek 
ako ochrana pred počasím, častejšie ako výraz 
spoločenského postavenia či módny doplnok. Dnes 
už klobúky nie sú také bežné, hoci nám ich módni 
návrhári v  kolekciách stále ponúkajú. Ak si žena 
vyberie klobúk ako doplnok svojho odevu, volí 
individualitu.

Premeny klobúkov v priebehu 
storočí
Prvé klobúky, o ktorých nachádzame v his-
tórii zmienky, sú, samozrejme, klobúky 
pánske. Tie prispeli k  vývoju dámskeho 
klobúka. Najstarší typ klobúka, ako pán-
sky, tak aj dámsky, nosili Gréci a Rimania. 
Bol to rýdzo účelový klobúk, chrániaci pred 
slnkom a dažďom, bol z plsti, slamy alebo 
kože. O móde nemohlo byť ani reči. 

V gotickej dobe si vydaté ženy zakrývali hla-
vy rúškami, ktoré sa zhotovovali z jemných 

materiálov. Najcharakteristickejšou po-
krývkou hlavy bol tzv. hennin, ktorý dosia-
hol najväčší rozkvet na dvore burgundských 
vojvodov. Bol to vysoký čepiec kužeľovité-
ho tvaru, potiahnutý hodvábom či inými 
drahými tkaninami. Po  celej zadnej strane 
henninu splýval dlhý priehľadný závoj. 
Výška henninu sa líšila podľa stavu nositeľ-
ky – jeden meter pre šľachtičnú, 60 cm pre 
meštianku. Neskôr vznikajú najrôznejšie 
variácie tohto čepca, napríklad dvojrohý či 
trojrohý hennin. 

Dámsky renesančný odev dopĺňa čepiec, 
tzv. sella, je to dvojrohý čepiec z hodvábnej 
látky, zdobený drahými kameňmi, perlami 
a  výšivkou, z  ktorého splýva závoj, veľmi 
podobný dvojrohému henninu. Z pánskeho 
baretu vzniká dámsky variant, a to balzo − 
dvojitý baret, skladajúci sa z turbanu a ba-
retu. V tomto období zostáva v Španielsku 
či Nemecku univerzálnou pokrývkou hlavy 
baret, a  to vo všetkých spoločenských 

vrstvách v  širokej palete variantov čo 
do veľkosti, tvaru aj farby.

V 17. a 18. storočí sa na dvore Ľudovíta XIV. 
zavádza parochňa ako neporušiteľný zákon 
pre francúzsku šľachtu, neskôr aj pre šľach-
tu celej Európy, potom sa začína púdrovať. 
Súčasne s parochňou vzniká typická súčasť 
odevu tejto doby, trojrohý klobúk, lemova-
ný prýmkom a zdobený perím. Väčšinou sa 
nosil pod rokou, aby nepoškodil parochňu. 
Zároveň aj čepiec začína byť stále dôleži-
tejšou súčasťou úpravy hlavy, býva bohato 
zdobený stuhami a čipkami. 

Zaujímavosťou v  dobe rokoka je bezpo-
chyby bizarný účes á la fontagne, ktorý sa 
zvyšuje natoľko, že je trikrát až štyrikrát 
vyšší než samotná hlava. Účesy držali drô-
tené konštrukcie s vankúšikmi z konských 
chvostov. Na hlave sa totiž nosili koše plné 
ovocia, potok, pastierske výjavy znázorňu-
júce krajinu. Bolo celkom bežné, že si žena 

          oruna
osobnosti – 
klobúk

Ak si žena vyberie klobúk  
ako doplnok svojho odevu,  
volí individualitu.

K
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nechala zabudovať do  účesu niekoľko fliaš 
s vodou, v ktorých plávali skutočné kvetiny. 
Účes trval mnoho hodín a  ženy nemohli 
dva  –  tri dni pred plesom spať inak ako 
v  sede, aby si účes neporušili. Vzhľadom 
k  účesom vznikajú aj účelové čepce ako 
ochrana účesu pri spánku a  umývaní. 
Skoro sa však premieňajú, zväčšujú, zdobia 
a nosia sa k domácemu oblečeniu namiesto 
zložitých účesov. Módne noviny publikovali 
mnoho bizarných nápadov.

Po  celé devätnáste storočie platia kon-
vencie, podľa ktorých dáma nevychádza 
z domu bez pokrývky hlavy. Atribútom ich 
koketných hier sa stávajú malé čepčeky, skôr 
drobné textilné šperky, lemované čipkou, 
ktoré kryli len temeno hlavy. V  Anglicku 
sa, naopak, vracia klobúk, ktorý vznikol 
už v časoch pred Revolúciou, nazvaný á la 
Charlotte podľa kráľovnej Charlotty, ženy 
Juraja III., s rozmernou krempou a podvia-
zaný pod bradou jemným šálom. 

Výstredné dievčatá v dobe Revolúcie prefe-
rovali karikatúru čepca, pod ktorého krem-
pou bola tvár skrytá. Čepiec sa postupne 
zväčšuje, prispôsobuje sa účesu, ktorý sa 
pod ním musí skryť. 

Dvadsiate a  štyridsiate roky 19. storočia 
neprinášajú vcelku nič nové. Pevnou súčas-
ťou odevu je stále čepiec, stáva sa priamo 
symbolom meštianskej solídnosti. 

Čepiec predstavuje pokrývku hlavy, ktorá je 
svojím tvarom klobúka veľmi blízka. Mladšie 
dámy nosia čepček malý, často čipkovaný, 
priesvitný a nasadený s nedbalou eleganciou, 
naopak, staršie ženy uprednostňujú kompli-
kované väčšie čepce, prevažne biele, s mnohý-
mi volánikmi, čipkami a stuhami. Doplnkom 
večerného oblečenia je turban, aranžovaný 
často veľmi zložito z vrapovanej látky. 

Okolo päťdesiatych rokov 19. storočia sa 
stále objavuje otázka: Čepiec alebo klobúk? 

Otázka je prítomná počas celej histórie 
ženského odievania. Ženám prisúdená 
reprezentatívna úloha si vynucuje klobúk 
plochý, posadený do  čela, ale aj väčší, bo-
hato zdobený. Najväčšie rozmery dosiahol 
v  päťdesiatych rokoch, čo je prekvapením 
aj pre súčasníkov. Vtedy už začína aj obľuba 
jeho upevnenia dlhou klobúkovou ihlicou. 

V období secesie je pokrývka hlavy stále ne-
dielnou súčasťou oblečenia na každú príleži-
tosť. V obľube sú hlavne klobúky, honosné, 
bohato zdobené nielen kvetinami, ale aj veľ-
mi obľúbeným perím aj celými vypchanými 
zvieratami a vtákmi, ktorými bývali doslova 
obsypané. Najväčšie rozmery dosahujú oko-
lo roku 1910, keď majú veľmi širokú krempu. 

V  dvadsiatych rokoch 
20.  storočia bola línia 
odevu úzka, s  ohľadom 
na  celkovú proporciu 
bolo potrebné maximálne 
zväčšiť klobúky, neskôr sa, 
naopak, klobúky zmenšu-
jú, nosia sa hlbšie vtlačené 
do čela.

V súčasnosti nie sú klobú-
ky bežné, je to skôr rarita, 
keď si žena potrpí na po-
krývku hlavy. Klobúky sú 
výsadou hlavne starších 
dám alebo sa nosia na na-

ozaj vzácne večerné príležitosti. Na  takúto 
akciu voľme klobúk primeraný nášmu veku, 
farebne zladený s  odevnými doplnkami. 
Vhodný je jednoduchý klobúk so širšou 
krempou, inak celkom nízky a  omotaný 
mašľou vo farbe ošatenia. Tiež je dôležité, 
ako si klobúk na hlavu posadíme, veľmi ta-
jomne pôsobí položený asymetricky na jed-
nu stranu a trochu naklonený do tváre. 

Na  denné nosenie nie sú klobúky až také 
používané, snáď len rôzne variácie na klo-
búky, napríklad športového charakteru, 
rádiovky či dámske klobúky, vychádzajúce 
z klasických pánskych klobúkov. 

Klobúky možno rozdeliť podľa účelu, 
napríklad klobúk spoločenský, svadobný, 
vychádzkový či divadelný, ďalej slamené 
klobúky a klobúky na zimné obdobie, ktoré 
sú prispôsobené chladnému počasiu svojím 
materiálom. Vyrábajú sa z plsti, sú na hlave 
príjemné a najmä výborne zahrejú. 

V lete je skvelým pomocníkom tzv. slamák. 
V  posledných rokoch sa vrátil do  módy 
i na svetové prehliadkové móla.

Tiež je dôležité, ako 
si klobúk na hlavu 

posadíme, veľmi 
tajomne pôsobí položený 

asymetricky na jednu 
stranu a trochu 

naklonený do tváre.
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       all Fashion   
     kampaň

  Precízne krajčírske umenie sa stretáva     
 s pôvabom, ženskosťou a kúskami 
,,požičanými z pánskeho šatníka.”

F
V najnovšej kampani chceme ukázať našu 
aktuálnu jesennú módu a inšpirovať našich 
zákazníkov k tomu, aby sa obliekali podľa svojho 
osobného štýlu.  Kolekcia je charakteristická 
kombinovaním rôznych materiálov a tzv. ostrým 
vzhľadom. Kolekcia bude k dispozícii v obchode 
a online na hm.com od 21. septembra 2017 
(pánska kolekcia od 28.  septembra).



9 Predajňu H&M nájdete v Galérii MLYNY 
na prízemí a 1. poschodí.

Kolekcia je kombináciou glamour 
oblečenia z 80. rokov a šiat s názorom 
z rokov 90.  
Klasické kúsky v šatníku sa miešajú 
s aktuálnymi sezónnymi kúskami.

V kolekcii nájdete falošné 
kožušinové bundy s potlačou, 
ramenné vypchávky či 
falošné kožušinové detaily 
na svetroch. 
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Predajňu C&A nájdete v Galérii MLYNY na prízemí a 1. poschodí.
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 Elsa 
chiaparelli

kráľovná
kreativity

Šaty nemajú vlastný 
život, pokým si ich niekto 

neoblečie. A akonáhle sa to 
stane, iná osobnosť si ich 
prevezme od vás, oživuje 
ich alebo sa o to pokúša, 

povznáša ich alebo aj ničí, 
 či premieňa na  
pieseň krásy...

S
Z histórie módy
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Elsa Schiaparelli, tvorkyňa šokujúcich modelov, 
sa narodila do konzervatívnej rímskej rodiny a zo 
všetkých príbuzných si získal jej rešpekt len dedko 
Giovanni Schiaparelli  –  astronóm, ktorý objavil 
kanály na  Marse. Všetkých ostatných divoká Elsa 
poriadne potrápila. V  roku 1897 vyskočila vtedy 
sedemročná školáčka z  okna len s  dáždnikom 
nad hlavou v  presvedčení, že sa jej podarí lietať. 
Chodila na  katolícku školu, ale byť na  hodinách, 
vedených mníškami potichu, ju nudilo, a tak lavice 
skoro opustila. Onedlho potom vyvolala škandál 
zbierkou osobných erotických básní. 

Ani nie sedemnásťročná sa vášnivo zami-
lovala do  švajčiarsko-francúzskeho knie-
žaťa Williama de Wendt de Kerlora, svoju 
lásku najprv tajila, rodičom sa zverila až 
po dvoch rokoch. Williamov urodzený pô-
vod ich nepresvedčil, aby vzťah požehnali, 
preto sa Elsa zariadila po svojom – zbalila 
si najnutnejšie veci a odišla aj s milencom 
z Ríma do New Yorku. Usadili sa v bohém-
skej štvrti Greenwich Village a vzali sa. Písal 
sa rok 1919. 

V tom istom roku porodila dievčatko Mariu 
Luisu Yvonne Radha, ktorej ale nehovorila 
inak než Gogo. William však svoju ženu 
zanedlho potom opustil, a  tak Schiap, ako 
Elsu začali volať priatelia, zostala s  dcérou 
v New Yorku úplne sama. Už čoskoro však 
jej prezývku spoznal celý módny svet.

Opustená manželka sa rozhodla, že nebu-
de ľútostivo plakať do  vankúša, ale pustí 
sa do  podnikania. Na  rozbeh si požičala 
od  priateľov, a  keď dcéra spala, pracovala 
na  odvážnych návrhoch. Mesto ju inšpi-
rovalo k  vytváraniu šatov, šatiek, šperkov 
a ďalších doplnkov, ktoré začala predávať vo 
vlastnom butiku. Ako prvá žena naviac písala 
o móde do novín, pričom pozornosť zamera-
la najmä na doplnky. Zákazníčky si obľúbili 
najmä jej gombičky, pri ktorých návrhárka 
nápadmi rozhodne nešetrila – niekedy mali 
tvar zajačích labiek, inokedy kopýt, hmyzu, 
ovocia alebo klaunov. Gombíky jednodu-
cho premenila na  svoju obchodnú značku. 
Kombinovala zlaté nite s perlami, diamantmi 
alebo dokonca rohom nosorožca. 

Rozrezala zrkadlo a  črepy aplikovala 
na  prsia. Večerné šaty pokojne zapla plas-
tovým zipsom. Navrhla aj „šaty naruby“, 

skladala, riasila, plisovala, spájala volány 
s ozdobami, vymyslela push-upku. Amerika 
ležala Else pri nohách pre jej nepretržitý 
príval originálnych nápadov. 

V  roku 1927 otvorila úplne prvý salón 
zameraný na športové odevy, ktorý preslá-
vila najmä pletenými svetrami so všitými 
figúrami či modelmi s motívom rybej kosti. 
O tri roky neskôr šokovala tenistka Lili de 
Alvarezová svet bieleho športu krátkou 
„rozdelenou sukňou od  Schiap“, v  ktorej 
nastúpila na  wimbledonský turnaj. To si 
už úspešná podnikateľka mohla dovoliť 
otvoriť v  Paríži na  Place Vendôme veľký 
salón v  historickej budove z  osemnásteho 
storočia. Zamestnala v  ňom štyristo kraj-
čírok a ďalších pomocníkov a začala tvrdo 
konkurovať i Coco Chanel.

„Deväťdesiat percent 
ľudí sa bojí, čo by im 

povedali iní. Preto 
sa obliekajú do šedej.
Dočerta, mali by sa 

odlišovať!“
 
Ani v  období hospodárskej krízy nemala 
tvrdohlavá krajčírka vo svojich butikoch 
o  zákazníčky núdzu. Patrili k  nim he-
rečky Katherine Hepburnová, Marlene 
Dietrichová alebo tiež vojvodkyňa 
z Windsoru. V roku 1934 sa módna vizio-
nárka dokonca dostala na  titulnú stránku 
časopisu Time! 

O  preslávenie jej salónu sa zaslúžili aj ge-
niálni spolupracovníci, do  svojich experi-
mentov totiž zapojila najlepších dobových 
výtvarníkov a ďalších umelcov: surrealistov 
Salvadora Dalího, Jeana Cocteaua alebo 
Alberta Giacomettiho. Dalí pre ňu vymys-
lel originálne „opičie topánky“ (členkové 
semišové topánky doplnené opičou kožuši-
nou) či „klobúk-topánku“ 

Elsa sa neobmedzovala len na odevy, začala 
vytvárať aj parfumy. V  roku 1936 uviedla 
parfum Shocking, ktorý preslávil viac ako 
samotná vôňa flakón v  podobe ženského 
torza s  bujným poprsím. Ako inšpirácia jej 
vraj poslúžila jej klientka, krivkami oplýva-
júca herečka Mae West. O dva roky neskôr 
predstavila vôňu Sleeping, ktorej flakón mal 
tvar sviečky zapichnutej v stojane. Pri troche 
fantázie pripomínala falický symbol. Čo iné-
ho sa tiež dalo od odvážnej dizajnérky čakať.

Druhá svetová vojna vyhnala Schiap 
z  Paríža späť do  New Yorku. Rozhodla sa, 
že s  navrhovaním skončí, pokiaľ nebude 
po  vojne, počas ktorej posielala peniaze 
francúzskej charite. 

Keď vojnová vrava konečne utíchla, pustila 
sa vo Francúzsku do čulej spolupráce s fil-
mom. Preslávili sa predovšetkým jej mo-
dely do  filmu Moulin Rouge z  roku 1952. 
Zanedlho odišla návrhárka do  dôchodku, 
jej módny dom vyhlásil bankrot, ona však 
neprestala trendy sledovať ďalej. 

Obľúbila si ružovú a  svojrázne tvrdila: 
„Deväťdesiat percent ľudí sa bojí, čo by im 
povedali iní. Preto sa obliekajú do  šedej. 
Dočerta, mali by sa odlišovať!“ 

Iná ako ostatní bola i po smrti. Keď vo svojich 
osemdesiatich troch rokoch zomrela, nechala 
sa pochovať v ružovej róbe s hlbokým výstri-
hom. Yves Saint Laurent na  Elsu spomínal: 
„Mala kúzlo, ktoré bolo zmesou brutality, 
arogancie, pohŕdania a zúrivosti. Úplne Paríž 
prevalcovala a bezpochyby očarovala. A Paríž 
sa do  nej bezhlavo zamiloval!“ Elsina dcéra 
Gogo s úsmevom dodala: „Každý už mamku 
len kopíroval!“ Jej odvahu nedať na  ľudské 
reči v sebe našiel málokto z nich.

foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Elsa_Schiaparelli



J E S E N N É  T A K K O

Predajňu TAKKO nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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CAMINO
Kočík, ktorý s vami pôjde kamkoľvek
Univerzálny kočík CONCORD CAMINO pôjde s  vami kamkoľ-
vek, a  to bez ohľadu na  terén. Je vybavený robustnými a  odolný-
mi kolesami a  odpružením všetkých kolies. Vďaka špeciálnemu 
elastometrickému odpruženiu zadných kolies pohlcuje vibrácie 
a nerovnosti povrchu. Výsledkom je, že CONCORD CAMINO ga-
rantuje bezpečnú a tichú jazdu − nielen na asfalte, ale aj na neupra-
vených lesných chodníkoch. Hliníkový rám s  výzorom horského 
bicykla podčiarkuje športové vlastnosti kočíka. Tento všestranný 
kočík je kombináciou praktickej funkčnosti a pohodlného sedenia. 
Priestranné sedadlo ponúka dieťaťu dostatok miesta a môže byť oto-
čené v smere aj proti smeru jazdy. Dlhú chrbtovú opierku nastavíte 
jedným pohybom a môže byť sklopená takmer do vodorovnej po-
lohy, čo dieťaťu umožňuje pohodlne si ľahnúť. Extra veľká strieška 

môže byť kombinovaná s prídavnou slnečnou clonou, čím posky-
tuje optimálnu ochranu pred slnečnými lúčmi. Kočík a  sedadlo 
je možné zložiť do  kompaktných rozmerov a  pohodlne prenášať. 
Priamočiary koncept kočíka CONCORD CAMINO z  neho robí 
absolútne výnimočný produkt.

Mobility set
• Športový kočík Camino
• Autosedačka Concord Air.Safe
• Skladacia vanička Concord Scout

Predajňu PREDETI.SK nájdete 
v Galérii MLYNY na 2. poschodí.

Travel set
• Športový kočík Camino 
• Autosedačka Concord Air.Safe 
• Pevná vanička Concord Sleeper 2.0

Hmotnosť: 13,5 kg
Rozmery − rozložený 
kočík: 104 x 60 x 
107 cm 
Rozmery − zložený 
kočík: 69 x 50 x 39 cm
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V rámci jesennej kolekcie spoločnosť Lindex pred-
stavuje čisté, sofistikované módne línie z  tkanín 
zvýrazňujúcich ženskosť a zdobených osobitou po-
tlačou. Jesenná kolekcia prináša nové, vzrušujúce 
tvary, obohatené o ozdobné prvky, zároveň v sebe 
skrýva aj nádych súčasnej klasiky. 

„Podstatou tejto sezóny je obliekanie vyzna-
čujúce sa energiou. Pohrajte sa s proporciami 
a  dosiahnite vyvážený vzhľad, ktorý pred-
stavuje kombináciu voľných a  priliehavých 
kúskov a  zmes vzájomne zladených tkanín. 
Aktuálny trend je charakterizovaný čistým 
výrazom a inšpiruje k tomu, aby sa kolekcia 
nosila nenúteným a uvoľneným spôsobom,“ 
hovorí Annika Hedinová, vedúca oddelenia 
dizajnu spoločnosti Lindex.

Pri udávaní tónu vedie farba ťavej srsti, 
farba tmavopurpurová a  tmavozelená, pri-
čom vytvárajú príjemný kontrast s paletou 
menej výrazných farieb. Ako nové charak-
teristické prvky sa predstavujú štvorčeková 
látka typu Windowpane (látka s  pomerne 
veľkými štvorčekmi, ktoré sú predelené 
úzkymi pásikmi) a  korzetové šnurovanie. 
Kolekcia vyniká výraznejším zameraním sa 
na  detaily s  dokonalým vrstvením, čipkou 
a riasením. 

Košele sú oživené novými detailmi, ako 
sú široké ramená, kravaty alebo ramenné 
vypchávky. Celkovému vzhľadu dodajú do-
konalosť výrazné doplnky, napríklad zama-
tový batoh, osobité náušnice alebo farebná 
kabelka typu Crossbody.

Hlavná časť kolekcie bude k dispozícii v ob-
chodoch a online na stránkach lindex.com 
na konci augusta. 

Fotograf: Sara Bille
Modelka: Sany Liriano/Le 
Managements
Štylistka: Lindex Studio/

Jessica Pousette
Vlasy a líčenie: Johanna 
Nomiey

         spoločnosti Lindex 
        na jeseň/zimu 2017Lookbook 

Aktuálny trend je 
charakterizovaný 
čistým výrazom 
a inšpiruje 
k tomu, aby sa 
kolekcia nosila 
nenúteným 
a uvoľneným 
spôsobom.
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Fotograf: Nils Odier
Štylistka: Kattis Lindoff

Móda na vysokej úrovni pre 
našich maličkých 
Spoločnosť Lindex prvýkrát vydáva prehľad 
kolekcie určenej pre deti. Nová kolekcia pre 
deti, ktorá sa v tomto prehľade predstavuje, 
sa vyznačuje predovšetkým čistým výra-
zom, prvkami súčasnej klasiky a, prirodze-
ne, pohodlím.

„S radosťou prvýkrát verejnosti predstavuje-
me prehľad detskej kolekcie, v ktorom máme 
možnosť úplne novým modernejším spô-
sobom ukázať pripravované najmódnejšie 
kúsky určené pre najmenších. Pri ich tvorbe 
sme popri módnych trendoch mali na zreteli 
hravosť a šťastný výraz, ktoré sú pre deti také 

charakteristické. Naším cieľom je vytvoriť 
kombináciu každodenných potrieb detí 
s  najnovšími módnymi prvkami a  novými 
líniami,“ hovorí Annika Hedinová, vedúca 
oddelenia dizajnu spoločnosti Lindex.

Jesenná kolekcia Lindex pre deti zahŕňa 
svieže a pohodlné módne kúsky, v ktorých 
sa odráža každodenný ruch mestských ulíc. 
Športové textílie sú zdobené osobitými 
výšivkami v tvare zvieratiek a zmes jemnej 
ružovej a  námorníckej modrej je výrazne 
doplnená vínovočervenou farbou, sviežou 
džínsovinou a kovovými prvkami. Kolekcia 
obsahuje kúsky s  volánikmi a  nariasený-
mi prvkami, bundy do  pása (bomberky) 

a teplákové súpravy. Stačí ešte nasadiť saté-
novú čiapku či pletený klobúčik a vaše deti 
sú pripravené privítať jeseň! 

Predaj kolekcie v  obchodoch sa začne 
od 26. týždňa.

Predajňu LINDEX nájdete  
v Galérii MLYNY na 1. poschodí.

Naším cieľom 
je vytvoriť 

kombináciu 
každodenných 

potrieb detí 
s najnovšími 

módnymi 
prvkami 

a novými 
líniami.
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  o dofúkajú jeseň a zima
 do Starého divadl  
Karola Spišáka v NitreČ
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Staré divadlo Karola Spišáka v  Nitre otvára novú 
67. sezónu. V  jej prvej polovici ponúkne svojim 
divákom súčasné pohľady renomovaných divadel-
ných tvorcov na tri známe príbehy. 

Prvou premiérou bude aktuálne spra-
covanie diela svetovej klasiky Georgea 
Orwella Farma zvierat v réžií Petra Chmelu. 
Premiéra sa uskutoční 13. októbra. 
Inscenácia bude primárne určená študen-
tom stredných škôl, no svojou témou určite 
osloví aj dospelého diváka, hľadajúceho 
v  divadle aj vážnejšie témy, 
ktoré sú dnes rovnako aktu-
álne ako v  dobe, keď Orwell 
svoju novelu napísal. Farma 
zvierat tak nie je iba antiutó-
piou, satirickým románom, 
ale aj bájkou a podobenstvom 
o  spoločensko-politických 
pomeroch i  vzájomných 
vzťahoch, ktoré sa v  istých 
obmenách tiahnu celými ľud-
skými dejinami. Inscenácia 
bude mať originálnu vizuálnu 
podobu vďaka scénickej vý-
tvarníčke Zuzane Hudekovej 
a  mladej študentke scéno-
grafie Tereze A. Hudákovej. 
Hudbu priamo pre divadlo 
skladá Zdeněk Dočekal. 

Na koniec novembra zaradilo 
Staré divadlo Karola Spišáka 
do  svojho repertoáru pre-
miéru inscenácie Vianočné 
mystérium na motívy rovno-
mennej knihy nórskeho spi-
sovateľa Josteina Gaardera. 
Režisérom bude divadelník 
s  bohatými skúsenosťami 
Jozef Krasula. Výtvarnú 
podobu a  hudbu vytvorí 
rovnako skúsený tvorca Peter 
Janků. Inscenácia rozpovie 
príbeh malého Joachima, 
ktorý v kníhkupectve objaví starý, zázračný 
adventný kalendár. Z jednotlivých okienok 
každý deň až do Vianoc prečíta spolu s ro-
dičmi kúsok dobrodružného, tak trochu 
detektívneho príbehu dievčatka Elisabeth, 
ktoré sa pred rokmi stratilo v  nákupnom 
centre. Rozuzlenie zamotaného deja 

prichádza na Štedrý večer. Spolu s javisko-
vými postavami budú mať možnosť diváci 
prežiť zaujímavé putovanie časom, dejina-
mi a rôznymi krajinami až do Betlehema, 
kde sa narodil malý Ježiško. Inscenácia 
má za  cieľ akcentovať základné hodnoty 
Vianoc, ktorými sú láska, rodina a porozu-
mie, ktoré sú viac ako drahé darčeky. 

Počas decembra začne pod režijným vede-
ním mladých talentovaných divadelníkov 
Andrey Bučkovej a Tomáša Procházku vzni-

kať inscenácia Kráska a zviera – nesmrteľný 
príbeh o  láske, odpustení a  jednej kliatbe. 
Rozprávkový príbeh, ktorý má vo svete 
mnoho mien a  variácií, ožije na  javisku 
Starého divadla Karola Spišáka v premiére 
16. februára 2018. O  výtvarnú stránku in-
scenácie sa postarajú Dáša Krištofovičová 

a  Silvia Korenči Zubajová. Inscenácia má 
ambíciu ukázať, že skutočná láska nehľadí 
na  vzhľad, drahé šaty či veľké majetky, ale 
na to, akú má ten druhý dušu. Krásna Belle 
prichádza na  zámok, ktorý obýva tajom-
stvami opradený netvor, aby mu robila spo-
ločnosť. Ide o  záchranu jej otca, ktorý pre 
ňu odtrhol trojružu. Postupne spoznáva, že 
obávané zviera, ktoré vládne hradu, nie je 
také hrozivé a už vôbec nie zlé, ako sa o ňom 
rozpráva. Objavuje v  ňom predovšetkým 
vnútornú krásu, ktorou oplýva aj napriek 

odpudivému zovňajšku. Zaľúbi sa 
do neho a v závere dokáže vďaka 
svojej veľkej láske a  odhodlaniu 
prelomiť aj kliatbu čarodejnice, 
čo netvora aj celý jeho hrad pred 
rokmi zakliala. 

S  novinkou prichádza divadlo 
aj v  rámci aktivít pre školy pod 
názvom Staré divadlo+. Už 
v  septembri uvedie zážitkové 
poznávanie nitrianskej histórie 
pod názvom Stretnutie s  Veľkou 
Moravou. Program pozostáva 
z  inscenovaného workshopu 
s  interaktívnym predvádzaním 
širokého spektra predmetov a re-
álií zo života starých Slovanov 
a  z  prehliadky veľkomoravskej 
Nitry. Časmi dávnej histórie 
účastníkov prevedie knieža 
Slavobor, v  úlohe ktorého sa 
predstaví historik s  bohatou 
praxou PhDr. Matej Šiška, PhD., 
ktorý je zároveň autorom projek-
tu. Ponuka je určená pre žiakov 
základných a stredných škôl. 

Náš krátky náčrt dokazuje, že 
67.  sezóna v  Starom divadle 
Karola Spišáka v  Nitre ponúkne 
divákom inscenácie, ktoré poskyt-
nú originálny pohľad na  klasiku 
a  zároveň majú potenciál osloviť 

všetky vekové skupiny. Jar so sebou, samo-
zrejme, prinesie novú úrodu, a to v podobe 
dvoch premiér – Legenda o sv. Svoradovi sa 
chystá na apríl a švédsky fantazijný príbeh 
Martiny Monteliusovej Sám a  Esmeralda 
bude mať premiéru v máji. 



Naše predajne: OC Aupark Bratislava - Galéria Eurovea Bratislava - OC Central Bratislava -  Galéria Mlyny Nitra -  Outlet Voderady - Galerie Šantovka Olomouc

www.sempre.sk SEMPRE SHOE STORE

Predajňu SEMPRE nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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On sám je síce autorom topánok na  extrémne 
vysokých podpätkoch, ale ženy podriaďujúce 
módnosti vlastné pohodlie považuje za  hlupane. 
Známy britský návrhár obuvi Manolo Blahnik vraj 
pri svojej práci vždy myslí na komfort ako na hlav-
nú vlastnosť jeho topánok.

,,Ženy, ktoré hovoria, že milujú nosenie 
týchto topánok, i keď ich zabíjajú, sú hlúpe. 
Kedykoľvek začnem hovoriť o  svojej práci, 
vždy to začne znieť tak pompézne a snob-
sky. Ale nakoniec sú to predsa len topánky,“ 
povedal Manolo Blahnik.

Jeho topánky sú skutočné skvosty. Prekypujú 
originalitou, hýria farebnosťou a  zaujíma-
vými doplnkami. Sú skrátka neodolateľné! 
Za  ich úspechom nestojí však len krásny 
vzhľad, ale predovšetkým ich kvalita, ktorú 
zaručuje ručná a pedantná výroba.

Milujú ich hollywoodske hviezdy, slávne 
speváčky aj ,,obyčajné“ ženy. V  ,,manol-
kách“ napríklad chodia Madonna, Kylie 
Minogueová, Kate Mossová, Gwyneth 
Paltrowová, Nicole Kidmanová či Sarah 
Jessica Parkerová, ktorá je aj ich tvárou. 

Len vďaka nej sa Blahnik stal najslávnejším 
návrhárom obuvi na svete. Jeho topánky to-
tiž vášnivo milovala a nosila hlavná hrdinka 
Carrie zo slávneho seriálu Sex v  meste, 
ktorú nezabudnuteľne stvárnila práve S. J. 
Parkerová.

S Blahnikom nesúhlasí francúzska jednotka 
medzi obuvníckymi dizajnérmi Christian 
Louboutin, ktorý niekoľkokrát vyhlásil, 
že pri návrhoch topánok sa nezameriava 
na pohodlie, ale predovšetkým na sexepíl.

,,Ľudia hovoria, že som kráľom boľavých to-
pánok. Ja nechcem vyrábať boľavé topánky, 
ale nie je mojou prácou tvoriť niečo pohodl-
né. Snažím sa vytvoriť topánky na vysokých 
podpätkoch také pohodlné, aké len môžu 
byť, ale mojou prioritou je dizajn, krása 

a  príťažlivosť. Nie som 
proti tomu, ale pohodlie 
nie je mojím cieľom,“ 
tvrdí Louboutin.

Predlžujú nohy a  sú 
také sexy! Lenže sa 
v  nich zle dobieha elek-
trička a  skúste balansovať 
na  mačacích hlavách s  pl-
nými nákupnými taškami! 
Ak nad prezutím z  pohodlia 
do podpätkov uvažujete, ale ste úpl-
ná začiatočníčka, určite vám prídu vhod 
nasledovné rady.

7 tipov,  
ako si užiť vysoké 
podpätky bez 
bolesti
Život na vysokej nohe:
1. Najskôr sa sústreďte na  výber topánky 
ako takej. Musí mať najmä správnu šírku 
a padnúť ako uliata. Až potom riešte výšku 
podpätku. 

2. Na začiatok voľte radšej stabilnejšie typy, 
ktoré pevne obopínajú nohu a držia členok, 
napríklad silnejšími a širšími remienkami. 
Ľahké sandálky si doprajte, až keď si budete 
chôdzou na vysokom podpätku istá.

3. Skúšanie topánok si naplánujte na dobu, 
ktorú by ste v nich obvykle trávila. V prie-
behu dňa totiž noha opúcha. V testovaných 
topánkach sa nebojte prechádzať sem a tam, 
prenášať váhu, ak to bude nutné, nechajte si 
nákup uležať v hlave i nohách do druhého 
dňa, keď si ich opäť vyskúšate.

4. Po  prvý-
krát si kúpte 

t o p á n k y o  6 až 10 cm vyššie, ako ste 
zvyknutá, a  prvé kroky nacvičujte doma. 
Najlepší povrch na  nácvik je linoleum, 
na ktoré topánky priľnú. Koberec ani drevo 
nie sú vhodné

5. Na podpätkoch sa narovnajte, akoby ste 
zhltli pravítko a stiahnite dolu lopatky. Tým 
odľahčíte panvu i nohy. Nekrčte kolená, ale 
snažte sa napnutými lýtkami skôr ľahko po-
húpať. Nohy klaďte prirodzene pred seba, 
akoby ste išli po  rovnej čiare, nemá cenu 
prehnane ich krížiť, ako to robia modelky. 
Pri chôdzi napínajte prsty a váhu postupne 
prenášajte zo špičiek na  brušká chodidiel 
a až potom na päty.

6. S  novými lodičkami si kúpte aj gélové 
alebo penové vložky do špičky aj pod pätu, 
ktoré vám chôdzu značne spríjemnia. Pred 
kovovými alebo plastovými koncami pod-
pätkov dávajte vždy prednosť gumovým, 
ktoré sa nepošmyknú.

7. Ako zabezpečiť, aby ste sa nepošmykli 
na  klzkom povrchu? Zožeňte si v  drogérii 
kalafunu a  potrite si ňou podrážku i  pod-
pätky, a tak zvýšite trecí odpor.

foto: Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com

(Manolo Blahnik)

Nepohodlné 
topánky nosia 
len hlupane!
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Ľudová tvorba našich predkov, ich estetické cítenie, remeselná zručnosť a cit pre krásno 
sú naším skutočným kultúrnym dedičstvom. Krásu sme sa vybrali hľadať tam, kde sa jej 
nachádza plnými priehrštiami. V tradičných slovenských odevoch. Poodhalíme detaily 
tradičných odevov z obcí blízkych Nitre a nitrianskemu regiónu. Pozrieme sa bližšie 
na krásne detaily  ženských krojov zo Šoporne a Lehoty.

Na
ľudovú 
nôtu

Kroj z Lehoty pri Nitre

 Kroj považujem za výsostne umelecké dielo, 
v tradičnej kultúre rovnako dôležité ako 
ľudová architektúra, pieseň, rozprávka. 
Kroje tvorili a zdokonaľovali celé generácie 

ľudových umelcov, až nadobudli svoju vrcholnú formu, s akou 
som sa stretol po prvej svetovej vojne. Taký kroj je od hlavy 
po päty, od celku až do poslednej nitky, celou výstavou 
ušľachtilej krásy, vybrúseného jemného zmyslu pre tvar, 
farbu, materiál, a priam ideálnou harmóniou všetkých 
svojich zložiek. Človek v kroji nebol anonymný. Svojím 
odevom hlásal príslušnosť k určitej dedine, ku konkrétnemu 
ľudskému a duchovnému spoločenstvu. Zároveň sa cítil 
byť viazaný jeho zvyklosťami, morálkou a mal povinnosť 
zachovávať dobré meno svojho spoločenstva. Kroj duchovne 
spájal ľudí. Každý mal právo nosiť krásny kroj,  
ktorý ho povznášal, dával dôstojnosť, noblesu., 
takto opísal kroj Karol Plicka.
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Pohľad do minulosti
Materiál na zhotovenie kroja určovali prírodné 

podmienky jednotlivých regiónov Slovenska. 
Spracúvali sa kože aj kožušiny,  z ľanu, konope 

a z ovčej vlny sa dorábala priadza, z ktorej sa 
neskôr tkali alebo plietli textílie. 

Predpokladá sa, že odev mužov i žien mal pôvodne 
košeľový charakter a bol jednoduchého strihu, pretože 
mal plniť hlavne ochrannú funkciu proti klimatickým 
podmienkam. Neskôr sa začali na kroje vyšívať rôzne 
vzory, posvätné znaky, ktorým pripisovali veľkú silu. 

Boli to napríklad znaky slnka, kríže, vtáky, hady, 
kvety a iné, inšpirované predovšetkým prírodou ako 

najprirodzenejšou súčasťou človeka.

Na vznik krojov vplývali najmä domáce suroviny, 
druh práce a zamestnania, spoločenská a triedna 

príslušnosť, náboženstvo a svetonázor, styk 
s cudzinou a s historickou módou vyšších 

spoločenských vrstiev. Vyrábali ich ženy najmä 
po zimných večeroch. Chlapi si zhotovovali kožené 

veci vtedy, keď nemali robotu na poli. 

Kroje sa vyhotovovali ako pracovné, slávnostné 
a v niektorých oblastiach aj ako obradové 

(používali sa pre významné predely v živote 
človeka ako narodenie, svadba či úmrtie).

V ženskom odeve sa používali odevné súčasti: 
plátenná spodnica (rubáš), oplecko (rukávce, 

košelica), košeľa, zástera (obruštek), živôtik (lajblík, 
prucľak, brusľak), sukňa, čepiec (ručník, kapka, 

čepec), vlnené zástery, zdobené zástery (šurc), 
súkenné trojštvrťové kabátiky (kabanica, kacabajka, 

čužka), kožúšky a kožuchy. Nemožno vylúčiť ani 
obuv a účesy. Názvy jednotlivých častí odevu sa 

v jednotlivých regiónoch označovali rozdielne, oveľa 
rozmanitejšie ako príklady uvedené vyššie.

Kroj z Lehoty pri Nitre
Obec Lehota sa nachádza len kúsok od Nitry. 
Lehotský kroj má výrazne zdobenú zadnú časť 
živôtika so zaujímavým prekladaním látky, ktoré 
vytvára na chrbte krásny ornament. Bohato zdobená 
zadná časť živôtika je v kontraste s jednoduchou, 
ale vzorovanou prednou časťou. Doplnkom 
slávnostného odevu sú aj viacradové korále.

Šoporniansky kroj
Obec Šoporňa ležiaca na pomedzí trnavskej 
oblasti a Ponitria má svoje kroje, tradície 
i zvyky. Typickou pre šoporniansky kroj 
je typická šopornianska výšivka najmä 
na rukávcoch a zástere, ktorá mala z hľadiska 
technického a ornamentálneho blízko 
k trnavskej a susednej čatajskej predkreslenej 
výšivke. Zostava farieb na výšivke vypovedala 
o veku nositeľky. Čím bola pestrejšia, tým 
mladšej žene patrila. V Šoporni si na rukávce 
ženy obliekali prucel (vesta) a kacabajku 
(kabátik).

Spojenie so súčasnosťou
Originálne vzory, výšivky i strihy prekrásnych 
slovenských krojov sú inšpiráciou aj pre súčasné „etno“ 
módne návrhy. Ľudové motívy vytvorené našimi 
predkami pretavené do súdobých materiálov a techník 
sú jednou z možností ako naše vzácne dedičstvo 
a tradícia v odievaní môžu byť živé aj v našom dnešnom 
každodennom odeve. Veď slovenské vzory sú nám predsa 
len najbližšie a v porovnaní s etnoprvkami z iných krajín 
sa rozhodne nestratia. Paria k tomu najkrajšiemu, čo 
v ornamente a výšivke počas rokov vôbec vzniklo. Máme 
byť na čo hrdí a stojí za to ukázať krásu tvorenú rokmi 
svetu aj dnes. Viacero slovenských módnych tvorcov 
sa venuje aplikácii ľudových vzorov do súčasnej módy. 
Nájdite si v ponuke našich návrhárov a dizajnérov váš 
štýl  a kúsky so slovenskými vzormi sa stanú obľúbenou 
súčasťou vášho šatníka. Inšpiratívnymi sú stránky mira-
fashion.sk, sashe.sk, petratoth.sk a mnohé ďalšie.
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Na  celom svete ľudia zvyšovali svoju postavu 
pomocou vysokých topánok. Jedným z najextrém-
nejších príkladov sú tzv. koturny, ktoré majú svoj 
počiatok v antike, rovnako ako tzv. qabqab – vyso-
ké topánky z Blízkeho a Stredného východu. Tieto 
dva druhy vysokých topánok spolu počas renesan-
cie súperili. Vysoký podpätok sa stal v  západnej 
móde 16. storočia najprv exotickým doplnkom, 
privezeným z  Blízkeho východu, ale postupne sa 
do západnej módy natrvalo včlenil.

Na vysokej nohe
Než sa v  Európe 16. storočia prvýkrát 
objavili topánky na  vysokom podpätku, 
nosili sa už celé stáročia ako súčasť jazdec-
kého úboru a  znak spoločenského štatútu 
na  Blízkom východe. Prvý, kto v  Európe 
začal nosiť vysoké podpätky ako symbol po-
stavenia, boli muži. Ženy ich však čoskoro 
nasledovali – vítali najmä schopnosť vyso-
kých topánok opticky zmenšovať chodidlo. 
Hoci medzi pánskou a dámskou obuvou so 
zvýšeným podpätkom existovali rozdiely už 
v  tejto ranej dobe, skutočným znakom ur-
čujúcim pohlavie sa stali až stotridsať rokov 
po ich európskej premiére. 

Pocit, že sa zabáram
Hoci vysoký podpätok oproti koturnám 
ponúkal lepšiu mobilitu, mal aj svoje obme-
dzenia. Kým Európania začali dláždiť ulice, 
boli plné splaškov a odpadkov z každoden-
ného života obyvateľov. Vysoký podpätok 
vedel nadvihnúť chodcov a  jeho oblečenie 
nad tieto nečistoty, ale občas sa celý zaboril, 
a  preto boli vymyslené rôzne vylepšenia. 
Napríklad v Anglicku sa stali v  tridsiatych 
a  štyridsiatych rokoch 18. storočia veľmi 
populárnymi dreváky, do  ktorých podpät-
kové topánky zapadli na mieru.

Kráľovský dvor
Počas 17. a 18. storočia boli vysoké podpät-
ky v  Európe indikátorom spoločenského 
postavenia mužov i žien. Vo Francúzsku sa 
z  vysokých podpätkov stal kráľom regulo-
vaný spoločenský odznak. Napríklad počas 
vlády Ľudovíta XIV. (1643  –  1715) bolo 
prikázané, že len ľudia s prístupom ku krá-
ľovskému dvoru môžu nosiť červené vysoké 
podpätky. Kým krátko po  smrti Ľudovíta 
XIV. muži od  vysokých podpätkov rýchlo 

           dkiaľ 
kráčate, topánky?

Topánky sa začali vyvíjať už pred 
stáročiami, pozrite sa, akými 
zmenami a vývojom prešli.

O

Prvý, kto v Európe
začal nosiť vysoké 

podpätky ako 
symbol postavenia,

boli muži.
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upustili, ženy sa ich, naopak, celkom cho-
pili. Počas vlády Ľudovíta XV. boli módne 
podpätky uprostred zúžené a dole v záujme 
väčšej stability rozšírené. Táto kombinácia 
ladného tvaru a  robustnej konštrukcie sa 
dočkala obrodenia v  šesťdesiatych rokoch 
19. storočia. Modernejšie verzie mali oveľa 
dramatickejšie krivky pri ukotvení podpät-
ku k topánke, stále išlo o podpätok známy 
ako „Ľudovít“.

Preč s podpätkami
Rastúca kritika ľahkovážnej extravagan-
cie značila koniec aristokratického veku. 
S  revolúciou vo vzduchu začali najvyššie 
spoločenské triedy Európy a  Severnej 
Ameriky užívať skôr konzervatívnejšiu 
estetiku strednej triedy. Na začiatku 18. sto-
ročia muži úplne opúšťajú vysoké podpätky. 
Dámske podpätky sa preťahujú a  zvyšujú 
a zotrvávajú tak až do konca storočia, keď sa 
opäť výrazne znížili. Po  Francúzskej revo-
lúcii podpätky rýchlo vypadávajú z  módy. 
Módnemu svetu na  začiatku 19. storočia 
vládnu ploché topánky a  vysoké podpätky 
si na svoju ďalšiu módnu vlnu musia počkať 
ďalších takmer päťdesiat rokov.

Našľapovať zvysoka
Podpätky neboli na  západe v  móde skoro 
päťdesiat rokov. V  polovici 19. storočia sa 
však v mestách, ako New York alebo Paríž, 
začínajú stavať dlhé dláždené bulváre, ktoré 
znamenajú predzvesť nového veku  –  pro-
menády, návštevy kaviarní, nahliadanie 
do  veľkých výkladov obchodov. Akonáhle 
začali bohaté ženy využívať nový mestský 
spôsob života, módna obuv znovu objavila 
vysoký podpätok.

Nové výšiny pre ženy
Na prelome 19. a 20. storočia došlo k výraz-
nému pokroku v ženskej emancipácii a ženy 
sa pustili do  aktivít, ktoré boli predtým 
výhradne mužskou výsadou. Avšak pritom 
si neodpustili obúvať topánky s  vysokými 
podpätkami. Vysoký podpätok ako typicky 
ženský módny doplnok vstúpil do  diskusií 
o emancipácii ako argument proti tvrdeniu, 
že emancipované ženy musia na úkor nových 
slobôd obetovať svoju ženskosť. V  dvad-
siatych rokoch minulého storočia dosiahli 
podpätky aj sukne nové vrcholy, rovnako ako 
možnosti, ktoré sa ženám naskytli.

Hollywoodske podpätky
Krach newyorskej burzy v  roku 1929 
spôsobil na  západe ekonomický pokles. 
Hollywood tíšil obete ekonomickej krízy 
filmovými únikmi, v  ktorých herci často 
vystupovali v  okázalých kostýmoch. V  tej 
dobe vznikli jedny z najoriginálnejších pod-
pätkových a platformových topánok.

Počas vojny
Napriek ekonomickému strádaniu spôso-
benému vojnou boli v štyridsiatych rokoch 
minulého storočia módne extrémne vysoké 
podpätky. Dokonca i v najtemnejších dňoch 
dekády vznikali z  dostupných materiálov 
(drevo, slama a  hadia koža) zaujímavé, 
vzdušné a hravé topánky.

V móde
Po skončení druhej svetovej vojny vyšli pla-
tformové topánky rýchlo z módy. Akonáhle 
sa muži vrátili z frontu a zaujali svoje civilné 
zamestnania, ženy boli opäť žiadané v  do-
mácnosti pri sporáku. Móda vyžadovala 
ženskosť a  stiletta  –  ihličkové podpätky, 
ktoré nútia nositeľky vypnúť hruď a  boky 
a  zdôrazňujú tak ženskú postavu, toto za-
ručovala. Úspech ihličkových podpätkov 
bol do  určitej miery spôsobený aj tech-
nologickým pokrokom počas vojny. Ku 
koncu štyridsiatych rokov dosiahli návrhári 
úspech v hľadaní nových pevných materiá-
lov a vznikli prvé oceľové podpätky – ľahké, 
tenké, a  predsa schopné ustáť veľkú záťaž. 
Nová oceľová stiletta (ihličkové podpätky) 
mohla rásť do nebeských výšin.

Držať sa pri zemi
Spoločenské nepokoje šesťdesiatych rokov 
minulého storočia narušili v  dámskej to-
pánkovej móde vládu vysokých podpätkov. 
Mladá generácia si obľúbila vzhľad „malého 
dievčatka“ so škandalózne krátkou mini-
sukňou, farebným priliehavým oblečením 
a nízkymi topánkami. Prakticky všetci návr-
hári sa v tejto dobe od vysokých podpätkov 
odkláňajú. Go-go topánky s  nízkymi pod-
pätkami dizajnéra Andrého Courrégesa sa 
stali ikonou šesťdesiatych rokov a minisukne 

Mary Quantovej by boli s vysokými podpät-
kami nemysliteľné. Dokonca aj vynálezca 
stiletta (ihličkového podpätku) Roger Vivier 
upustil od  vysokých podpätkov a  tvoril len 
nízke topánky s veľkými prackami a rozmer-
nými čačkami, ktoré zdôrazňujú hravého 
ducha svojej doby.

Chlapci na vysokých 
podpätkoch
S  nohami na  zemi a  hlavou v  oblakoch 
pokračovala mládež sedemdesiatych rokov 
minulého storočia v kultúre vzdoru začatej 
ich predchodcami o  dekádu skôr. Rúcanie 
zavedených noriem mužského a  ženského 
správania dovolilo vzniknúť novým mód-
nym extrémom. Prvýkrát od  aristokra-
tických čias začali muži opäť nosiť vysoké 
topánky, zatiaľ čo ženy si obľúbili priliehavé 
džínsy s neskutočne provokatívnymi topán-
kami na vysokých podpätkoch.

Dokonca 
i v najtemnejších 
dňoch dekády 
vznikali  zaujímavé, 
vzdušné a hravé 
topánky.

Vysoká kultúra/nízka kultúra
Cez nastupujúcu módu korektného profesi-
onálneho oblečenia a vznik „neformálnych 
piatkov“ (v  niektorých zamestnaniach bol 
piatok dňom, v ktorý nebol vyžadovaný ob-
lek s košeľou a kravatou) sa vysoký podpä-
tok udržal na módnom výslní až do konca 
20. storočia. Obohatené o kultúrne vplyvy, 
ako napríklad „punk rock“, zostali vysoký 
podpätok aj platforma súčasťou vysokej 
módy aj módy ulice.

Vysoká móda
Dnes sú módne móla vysokých podpätkov 
plné. Dizajnéri ako Manolo Blahnik, Jimmy 
Choo a Christian Laboutin im vtlačili imidž 
privilégia a  luxusu. Napriek úspechu plo-
chých pohodlných črievičiek zostáva vysoký 
podpätok aj po  štyroch storočiach hlásate-
ľom spoločenského statusu, pričom zdôraz-
ňuje postavu i sexepíl.





29 Predajňu ECCO nájdete  
v Galérii MLYNY na prízemí.

RETRO ŠTÝL SA SPOJIL  
S MODERNÝM POHODLÍM  
Spoločnosť ECCO v 80. rokoch vytvorila ikonický 
model ECCO SOFT 1. Dnes prichádza v inovavanej 
verzii, ktorá je ľahšia, mäkšia a úžasne pohodlná.

Model  ECCO  SOFT  1  z  kolekcie  jeseň/zima  2017 
spája klasiku a pohodlie.
Táto univerzálna teniska stelesňuje moderný mest-
ský štýl dnešných dní. 
Vybrať  si môže naozaj každý. Vysoké a nízke stri-
hy modelov a krásne jesenné farby doladia každý 
váš jesenný outfit. Divoká farba Chili Red či ružový 
pastelový odtieň Petal patria medzi top farby, rov-
nako ako neutrálne biele, čierne a teplé sivé.

Každý model ECCO SOFT 1 zaručuje ručne tvore-
ný, štýlový zvršok, ktorý prináša maximálnu mäkkosť 
a dokonalý elegantný, čistý a moderný vzhľad.

Spoločnosť ECCO
ECCO je jedným z popredných svetových výrob-
cov  obuvi,  ktorú  si  zamilujete  vďaka  škandináv-
skemu dizajnu a pohodlnosti zároveň. Spoločnosť 
bola založená v roku 1963 a dodnes ostala rodin-
nou  firmou.  Pohodlie  bez  kompromisov  a  pravá 
obuvnícka  zručnosť    sa  odrážajú  aj  v  najnovšej 
kolekcii, ktorú si môžete vyskúšať v novootvorenej 
predajni ECCO Mlyny Nitra.  



TALIANSKY PATENTTALIANSKY PATENT
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Módna značka GEOX pochádza z Talianska (kolíska 
módnych trendov) a od roku 1992 je patentovanou 
obuvou, ktorá dýcha. Pri svojej prvej činnosti sa 
GEOX venoval produkcii priedušnej obuvi, najmä 
pre tých najmenších, a  tak sa stal špecialistom 
v  tejto oblasti. Neskôr svoj zámer rozšíril aj pre 
dospelých.

Cieľom GEOX (z  gréckeho slova 
GEO – Zem a X – Technológia) je prinášať 
zákazníkom kvalitnú obuv a oblečenie, rov-
nako ako aj ich patenty/technológie, a tým 
im poskytovať maximálny komfort.

Naše inovatívne produkty sú neustále vyví-
jané pomocou hi-technológií a  ich výroba 
je monitorovaná a  testovaná v  náročných 
podmienkach s  dôrazným ohľadom na  ži-
votné prostredie. GEOX ako jeden z prvých 
producentov obuvi získal certifikát kvality 
TÜV SÜD. Produkty sú určené pre celú 
rodinu, od tých najmladších ratolestí a  ich 
rodičov až po staršiu generáciu. 

Produkty GEOX boli vyvinuté pre celoden-
né pohodlie pomocou priedušnej vodo-
odolnej mikroporéznej membrány, umiest-
nenej v  perforovanej podošve v  miestach 
ukončenia potných žliaz na chodidle, avšak 
revolučná technológia vo forme aktívnej 
membrány zabraňuje prenikaniu vody dov-
nútra, a tak vytvára pocit sucha. 

Obuv GEOX je pre zákazníka výhodná 
vďaka zdravej mikroklíme. Chodidlo dýcha 
a  nevyvoláva zápach alebo iné nepríjem-
nosti. Nadmerné teplo môže unikať v podo-
be molekúl pary smerom von cez podošvu. 

Rodičia pri výbere obuvi pre svoje deti 
oceňujú hlavne anatomicky prispôsobivú 
stielku, ergonomicky tvarovanú a  flexi-
bilnú podošvu. Pre zdravý vývoj detských 
chodidiel je nevyhnutné zabezpečiť najlep-
šie podmienky, čo GEOX ako špecialista 
na  detskú obuv garantuje. Ekologické ná-
roky na výrobne postupy zaraďujú do pro-
dukcie detskej obuvi čo najviac prírodných 
materiálov a farbiva. Kožené stielky sú vy-
tvorené bez obsahu škodlivých chemických 
látok, ako je chróm. Majú antialergické 
vlastnosti a  pružné tlmenie napomáha 
k  odľahčovaniu namáhaných kĺbov, čím 
vytvárajú pre detské nožičky priaznivé pro-
stredie. Podošvy sú prispôsobené tak, aby 
sa nekĺzali po hladkých povrchoch, a špičky 
sú potiahnuté pogumovanou vrstvou, ktorá 
chráni proti oderom a prípadným nárazom. 
Jednou z najhlavnejších výhod detskej obu-
vi je taktiež jej priedušnosť.

Oblečenie GEOX vďaka patentovanej 
vnútornej podšívke odvádza nadbytočné 
teplo prostredníctvom ventilačných pási-
kov v  oblasti ramien a  zachováva zdravú 
termoreguláciu. 

Najnovším patentom a  ikonickým pro-
duktom GEOX sú produkty NEBULATM. 
Ich špecifikáciou a  hlavným benefitom 
je kombinácia celoperforovanej podošvy 

a  vnútornej podšívky, ktorá sa používa aj 
v  spomínanom oblečení, aby sa dosiahla 
ich 360° priedušnosť. Dovolíme si tvrdiť, že 
ide o jeden z najkomfortnejších produktov, 
ktoré sú aktuálne na trhu. 

Medzi patenty GEOX patrí aj 
AMPHIBIOXTM  –  vhodný do  každého 
počasia. Vodoodolná membrána sa nachá-
dza po  celom obvode pod vrchným mate-
riálom, čím sa stáva úplne nepremokavým. 
V  chladnom počasí udržuje teplo a, nao-
pak, v  teplejšom období vytvára príjemnú 
mikroklímu. 

CUOIOTM  –  celokožená obuv vrátane 
podošvy. Koža je prírodný materiál, ktorý 
dýcha prirodzene. Membrána je spojená 
z  vnútornej strany koženého materiálu 
laminovaním, čím zabraňuje nasakovaniu 
vlhkosti. 

NET BREATHING SYSTEMTM (ikonický 
produkt NEBULATM a XENSETM) – zväč-
šená perforácia pozdĺž celej podošvy zabez-
pečuje maximálnu priedušnosť a flexibilitu 
pri celodennom používaní. 

RUBBER SOLETM – je základným paten-
tom GEOX, mikroporézna membrána je 
umiestnená v  perforovanej časti podošvy, 
kde sa nachádza väčšina potných žliaz. 

Viac informácií o  patentoch nájdete 
na  stránkach www.geox.com alebo www.
benefeet.sk. Neváhajte nás čoskoro navštíviť 
v  predajni GEOX v  Galéria Mlyny Nitra, 
ktorú plánujeme pre vás otvoriť už v  ok-
tóbri! Len s  produktmi GEOX RESPIRA 
ste na 100 % v suchu. Vyberajte si dámsku, 
pánsku a  detskú obuv z  pestrej kolekcie 
a využite pri nákupe náš vernostný program 
GEOX BENEFEET. Viac informácií o výho-
dách z nákupov na www.benefeet.sk. 

Tešíme sa na vašu návštevu.

GEOX PRE 
CELODENNÉ 
POHODLIE

Predajňu GEOX nájdete  
v Galérii MLYNY na 1. poschodí

už túto jeseň.

Obuv GEOX je 
pre zákazníka 
výhodná vďaka 
zdravej mikroklíme. 
Chodidlo dýcha
a nevyvoláva 
zápach alebo iné 
nepríjemnosti.
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S  príchodom chladnejších jesenných dní, ale hlavne 
povinností v  práci a  škole, budeme opäť meniť 

aj svoj šatník. Letné a  ležérne kúsky vymeníme 
za štýlovejšie a viac vhodné do každodenného 

pracovného kolotoča. HUMANIC prichá-
dza s novou jesennou kolekciou, ktorá je 

dostatočne pestrá. Ponúka glamour lo-
dičky v štýle pestrých 80. rokov, kde 

dominujú trblietavé látky a  lesklá 
koža so zrkadlovým alebo me-

talickým efektom. Ani vo víre 
pracovných povinností sa 

nemusíte vzdávať pohodlia. Neformálne kožené tenisky 
a našuchovačky – všetko bohato zdobené, vdýchnu bež-
nému dňu nielen športového ducha, ale aj vznešenosť. 
Perfektne sa hodia k  členkovým Culottes nohaviciam, 
nadrozmerným topom a  kabátom. Ligotavé pančuchy, 
slnečné okuliare a  nadrozmerné XL tašky už len pod-
čiarknu váš jedinečný štýl!

Umelá kožušina sa dostáva aj na topánky: na jazyk, ako 
futro, brmbolec, čím prepožičiava obuvi luxusný vzhľad. 
Či už zamatové baleríny, slip-on alebo tenisky. Čím jed-
noduchšia topánka, tým musí byť kožušinka výraznejšia!

   novinky  
  od HumanicuJ  esenné 



33 Predajňu HUMANIC nájdete  
v Galérii MLYNY na prízemí.
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História kávy je históriou úspechu. Vinie sa ako 
červená niť dejinami sveta a  je ukážkou toho, 
akej námahy a  akých obetí je človek na  ceste 
za  týmto povzbudzujúcim nápojom schopný. 
V  čase inflácie v  Nemecku dvadsiatych rokov sa 
cena za libru zrnkovej kávy vyšplhala až na sumu 
troch miliárd mariek. Počas druhej svetovej vojny 
ochromili colné obmedzenia trh s kávou dokonca 
úplne. Možno práve tieto roky odriekania prispeli 
nakoniec k  tomu, že káva je dodnes symbolom 
slobody a ničím neskaleného pôžitku. Nazývame 
ju i  ,,čiernym zlatom“ a  len tí najlepší „zlatníci“ 
vám ju vedia pripraviť v podobe kvalitného a vo-
ňavého šperku.

Medzi takýchto baristov-zlatníkov patria 
aj majitelia kaviarne Caffe Platan, ktorí 
svojím oddaným osobným prístupom za-
čali pred siedmimi rokmi budovať jednu 
z  najúspešnejších kaviarní v  meste. Pre 
milovníkov lahodnej a kvalitne pripravenej 
kávy je určite príjemným prekvapením, že 
od augusta má Caffe Platan svoju druhú ka-
viareň v najužšom centre mesta, a to práve 
v  Galérii MLYNY pri novom vstupe vedľa 
predajne CA.

Zákazník sa môže už dnes tešiť na  jednu 
z  najkvalitnejších svetových značiek káv 
Illy, ktorá je povestná svojím bohatým 
telom, delikátnym vyvážením horkých, 
sladkých a kyslých chuťových zložiek a bo-
hatou arómou, v tele kávy môžete rozoznať 

čokoládu, karamel, med, mandle, ale aj kve-
tinové tóny. Aróma Illy je silná, intenzívna 
a trvá aj niekoľko desiatok minút po vypití. 
V  Caffe Platan nájdete viac typov kvalit-
ných strojov na  prípravu kávu a  zároveň 
tri typy kávových mlynčekov. Majitelia 
osobne dohliadajú na  prípravu i  obsluhu, 
a  tak vám v  prípade vašej požiadavky (aj 
mimo nápojového lístka) dokážu maximál-
ne vyhovieť. Personál kaviarne je okrem 
osobného šarmu obohatený skúsenosťami 
zo zahraničia, k  tomu už nie je čo dodať. 
Bohatú ponuku káv a iných nápojov dopĺňa 
sortiment domácich koláčov a cheescakov, 
ktoré sú dennodenne pripravované z  tých 
najkvalitnejších surovín.

Caffe Platan prináša do  centra mesta prí-
jemný fenomén raňajkovej kaviarne, kde si 
denne od 7.30 hod. môžete vychutnať vašu 
obľúbenú kávu spolu s  čerstvým voňavým 
croissantom a  čerstvou voňavou dennou 
tlačou. Začať takto príjemne deň ešte pred 
odchodom do práce či do  školy, to k nám 
vanie od Stredomoria, no a okrem pôžitku 
nám iste prinesie i zníženie výskytu srdco-
vo-cievnych ochorení. Otváracie hodiny sú 
príjemným bonusom tejto prevádzky. V ne-
skorých večerných hodinách sa kaviarenská 
atmosféra mení na  útulnú barovú, kde si 
v  ponuke miešaných nápojov iste nájdete 
i ten svoj, a ak nie, radi vám jeho receptúru 
pomôžu vytvoriť. Otváracia doba do  pol-
noci priam predurčuje Caffe Platan na prí-
jemné prostredie, kde si po  návšteve kina 
môžete posedieť, a tak zavŕšiť pekný večer.

Kaviareň sa hrdo pýši headlinom: 
„Netvrdíme, že sme najlepší, tvrdia to naši 
zákazníci“. Po návšteve kaviarne Platan sa 
na vlastné oči i iné zmysly presvedčíte, že je 
to viac než pravda.

Prajeme vám príjemný, voňavý, delikátny 
zážitok!

          eň začať 
i končiť v Caffe Platan
D

Netvrdíme, že
sme nalepší, 

tvrdia to naši
zákazníci.

Kaviareň CAFFE PLATAN nájdete  
v Galérii MLYNY s vonkajším

vstupom z križovatky ČSA -
Štúrova a s vonkajšou terasou
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     ladký festival 
v Mlynoch 20. – 22.10.

2017

Pri dnešnej snahe výrobcov ušetriť už nie je prob-
lém stretnúť sa s výrobkami, ktoré nemajú obsah 
totožný s  názvom, alebo neobsahujú to, čo by 
človek od nich očakával. Ak si niekto kúpi čokolá-
du, očakáva, že bude kvalitná, ak má pekný obal 
alebo jej cena je vyššia. Očakáva taktiež, že bude 
z čokolády. Avšak, čo je to tá čokoláda?

Pravé a  skutočné čokolády sa vyrábajú 
z  kakaového masla. Kakaové maslo je tuk 
obsiahnutý v kakaových bôboch a kakaové 
bôby sú jednou z  najdrahších surovín po-
trebných na výrobu čokolády. Preto sa rad 
výrobcov snaží nahradiť tento tuk inými, 
lacnejšími tukmi. Neexistuje však plnohod-
notná náhrada za  tento produkt a  okrem 
inej chuti má výrobok potom aj iné nežia-
duce vlastnosti, ako napr. vysoký obsah ne-
zdravého cukru, vysoký obsah nasýtených 
tukov, rôzne stabilizátory, dochucovadlá.

 
Ako teda spoznáme 
skutočnú čokoládu 

od akéhosi na hnedo 
zafarbeného tuku 

s rafinovaným cukrom?

Stačí sa pozrieť na zloženie výrobku. Na kaž-
dom výrobku sú jednotlivé suroviny, z kto-
rých je výrobok zložený, uvedené od tej s naj-
väčším zastúpením po tú s najmenším. Ak si 
teda kúpime čokoládu, pričom v  jej zložení 
sú na prvých dvoch miestach cukor a  tuky, 
nemôžeme sa čudovať, že ľudia čokoláde 
prisudzujú ich zvýšenú hmotnosť. Omyl! 
Nekúpili si totiž kvalitnú čokoládu, ale akúsi 
cukrovú bombu s ešte „lepšími" tukmi a ne-
jaké tie „Éčka" pre chuť ako bonus.

Skutočná čokoláda má na  prvom mieste 
kakaové maslo. Potom môže nasledovať 
cukor, avšak v  pravých čokoládach je to 
cukor trstinový. A  to je zo zloženia pravej 
čokolády aj všetko. Žiadne dochucovadlá, 
prídavné tuky či stabilizátory chuti. 

Pre odvážnejších sú v ponuke aj 100 % čo-
kolády, ktoré obsahujú len kakaové maslo 
a  prinesú vám všetky pozitívne účinky, 
ktoré môže čokoláda ponúknuť. A  nie je 
ich málo! Rovnako tak sú v ponuke aj rôzne 
ochutené vysokopercentné čokolády s ovo-
cím, chilli, korením, medom, ale aj so soľou.

Takže predtým, ako si kúpite nekvalitný 
produkt plný cukru, bez chuti a  s  umelou 
vôňou, skúste raz vyskúšať kvalitnú čokolá-
du. Tá bude azda drahšia, avšak budete ju 
jesť s pôžitkom, rešpektom a vedomím, že 
svojmu telu nerobíte zle. Navyše, už po jed-
nom kúsku zistíte, že ju nemusíte zjesť hneď 
celú. Aspoň do doby, kým si nekúpite ďalšiu.  

Stačí raz vyskúšať čokoládu s vyšším obsa-
hom kakaového masla a pocítite ten rozdiel 
nielen vo vašich chuťových bunkách.

Čo vás na tomto 
lahodnom každoročnom 
podujatí čaká?
• Niekoľko desiatok vystavova-

teľov, predajcov káv, čokolád, 
zákuskov a sladkých dobrôt

• Počas troch dní sa na pó-
diu predstaví niekoľko 

známych blogerov, kuchárov 
a čokolatiérov

• Známy francúzsky čokolatiér 
Emanuel Hammon tentokrát 
pripraví pre návštevníkov 
skutočnú lahôdku – šaty 
z čokolády a doplnky k šatám 
z čokolády

• Obľúbená moderátorka 

a cukrárka Adriana Poláková 
predstaví najnovšie recepty 
a pripraví na pódiu pre všetky 
maškrtné jazýčky chutnú 
delikatesu

• Známa slovenská čokoládovňa 
LÝRA predstaví svoje naj-
novšie produkty 

     kutočná  
      čokoláda
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MANIA vymeníme za  vhodné dioptrické 
slnečné šošovky vo farbe a  povrchovej 
úprave, ktorú si zákazník vyberie. K vybra-
ným typom okuliarových rámov je dokonca 
možné dostať tzv. slnečný predves, ktorý sa 
nasadí na  prednú časť dioptrických oku-
liarov. Jeho výhodou je, že sa dá ľahko dať 
dole, a  keď nesvieti slnko, máte okuliare 
s čírymi šošovkami.

V neposlednom rade je možné sa rozhod-
núť aj pre samozafarbovacie okuliarové 
šošovky, ktoré menia sfarbenie podľa inten-
zity svetla. Výhodou je, že máte len jedny 
okuliare do všetkých svetelných podmienok 
aj napriek tomu, že maximálne zafarbenie 
sa nevyrovná slnečným okuliarom.

V Optika MANIA nezabúdame ani na deti, 
pre ktoré máme v  ponuke rôzne okluzo-
ry – náplasťové i plstené, zdobené peknými 
a  pre deti lákavými detskými obrázkami. 
Na  detské okuliarové rámy pre deti do  12 
rokov pri predložení receptu od očného le-
kára je poskytovaný aj príspevok preplácaný 
zdravotnou poisťovňou.

S a m o z r e j m o s ť o u 
v  Optika MANIA je aj 
doplnkový tovar k  oku-
liarom, ako puzdrá, čis-
tiace roztoky, handričky, 
šnúrky, retiazky a mnohé 
iné. Obľúbené typy rá-
mov sú bezrámové s  vý-
raznými dielmi, výrazné 

plastové rámy, výrazné kovové rámy – oboje 
v  najrôznejších farbách, ako červená, žltá, 
oranžová, modrá, zelená, čierna. Vo svete 
často vidíme rámy z  číreho kryštalického 
plastu, no na Slovensku si svojich zákazníkov 
ešte len hľadajú.

Každý si môže zvoliť účes, líčenie, oblečenie, 
doplnky, takisto si môže vybrať aj dioptric-
ké okuliare tak, aby dotvárali jeho osobnosť 
a  cítil sa v  nich príjemne. Ich výberu je 
preto potrebné venovať náležitú pozornosť 
a  nechať si poradiť od  profesionálov, ktorí 
sú aj v Optika MANIA, čo vám svedčí a čo 
je v  súlade s  módou. Celú škálu okuliaro-
vých rámov ponúkaných Optikou MANIA 
nájdete aj na www.maniashop.sk.

ZAUJÍMAVOSŤ NA  ZÁVER: Dizajnéri 
prišli v spolupráci so slovenskými vedcami 
na spôsob, ako z bioplastu vyrobiť platničky 
bez bublín, z  ktorých by sa dali frézovať 
okuliarové rámy, t. j. vyrobiť okuliarové 
rámy z  bioplastu. Takéto biookuliarové 
rámy vydržia dosť dlho na to, aby poslúžili 
a potom sa v komposte rozložili. 

Široký výber kvalitných 
a módnych rámov za výhodné 
ceny v Optika MANIA

Zľava až do 

80 Eur 
na dioptrické sklá  
a zábrus
Viac informácií v predajni

Zrak je pre nás jedným z  najdôležitejších 
zmyslov. Pomáha nám prijímať viac ako 
85 % informácií z  okolia, v  ktorom sa po-
hybujeme. Umožňuje nám vidieť, skúmať 
okolité veci a bezpečne sa pohybovať v pro-
stredí, v ktorom žijeme. No niekedy náš zrak 
nie je taký ostrý, ako by sme potrebovali, 
a potrebujeme ho korigovať, na čo najlepšie 
slúžia dioptrické okuliare alebo kontaktné 
šošovky, ak niekoho nosenie dioptrických 
okuliarov obťažuje.

Preto v  Optika MANIA nájdete nielen ši-
roký výber kvalitných a  módnych rámov 
za výhodné ceny, ale rovnako aj kontaktné 
šošovky v rôznych dioptriách. 

V  prípade, že zákazník túži po  slnečných 
okuliaroch, ktoré však nemôže nosiť, lebo 
potrebuje dioptrie, alebo mu nevyhovuje 
ich nosenie pri nasadených kontaktných 
šošovkách, po  výbere slnečného okuliaro-
vého rámu pôvodné slnečné fólie v Optika Predajňu OPTIKA MANIA nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.
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Už rímsky panovník Nero sa chránil pred silným 
slnkom, keď sa na gladiátorské boje pozeral cez ze-
lený smaragd. Svetlo prekážalo aj Eskimákom, keď 
sa odrážalo od snehu. Ako ochranu používali kúsok 
kože s otvormi. No ozajstné vynájdenie slneč-
ných okuliarov siaha do 13. storočia.

Prvé moderné slnečné okuliare navrhol 
v  polovici 18. storočia James Ayscough. 
Veľký problém však bol udržať slnečné 
okuliare na nose. A tak v roku 1730 Edward 
Scarlett vynašiel rámy, ktoré boli schopné 
udržať sklá a zároveň držali na tvári. Rámy 
okuliarov sa vtedy vyrábali z  kože, kostí 
a kovu. Vtedy však málokto veril, že tmavé 
sklá môžu chrániť zrak, a  slnečné okuliare 
považovali za škaredú a nevkusnú zdravot-
nícku pomôcku. Až v 20. rokoch 20. storo-
čia sa nosenie slnečných okuliarov rozšírilo 
a začali sa stávať aj módnym doplnkom.

Klasické tmavé slnečné okuliare vymyslel 
v  roku 1929 Američan Sam Foster a  začal 
s  masovou výrobou slnečných okuliarov 
a predajom, pretože veril, že sa ľudia koneč-
ne budú môcť dívať do slnka bez poškodenia 
zraku. A tak doslova odštartoval šialenstvo.

V  roku 1930 armádny letecký zbor 
Spojených štátov požiadal firmu Bausch & 
Lomb o také slnečné okuliare, ktoré by re-
dukovali oslnenie, často až oslepenie pilotov 
vo veľkých výškach. Výsledkom boli slnečné 
okuliare spočiatku so zelenými sklami a ich 
pokračovateľom sú dnes, už môžeme pove-
dať, kultové slnečné okuliare model Aviator 
značky Ray-Ban.

V roku 1936 Edward H. Land vynašiel po-
larizačný filter, ktorý pomáha v  eliminácii 
odleskov od lesklých plôch.

Postupne sa nosenie slnečných okuliarov 
stávalo viac a  viac populárnejším a  začali 
ich navrhovať aj najznámejšie svetové znač-
ky. Stali sa už neodmysliteľnou súčasťou 
takmer každej novej letnej kolekcie.

Dnes si už život bez slnečných okuliarov 
nedokážeme ani predstaviť. No nikdy ne-
smieme zabúdať na kvalitu. Viete, že je pre 
oči menej škodlivé nemať žiadne okuliare 
ako mať slnečné okuliare bez UV filtra? Ak 
nemáme žiadne, tak sa zornička pri po-
hľade 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 sln-
ka roztiahnuté a  do  oka prenikne viac 
škodlivého svetla.

QUO VADIS, 
slnečné  
okuliare?

Vtedy však málokto  
veril, že tmavé

sklá môžu chrániť zrak,  
a slnečné okuliare

považovali za škaredú  
a nevkusnú zdravotnícku

pomôcku.
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Veľké plné hydratované pery boli, sú 
a  aj vždy budú symbolom ženskej krásy. 
Napriek tomu, že väčšina z nás po nich túži, 
zároveň tak veľká časť z nás ich do vienka 
nedostala. Dnes sa však táto skutočnosť dá 
zmeniť aplikáciou kyseliny hyalurónovej. 
Výsledným efektom aplikácie sú prirodze-
ne vyzerajúce zväčšené a hydratované pery 
so zvýraznenou kontúrou a  mladistvejším 
vzhľadom. Aj na klinike DERMACENTER 
nájdete tie najlepšie výplňové materiá-
ly Pluryal alebo Mesoestetic z  kongresu 
z  Monaka na  dosiahnutie prirodzených 
a  plných pier, ako aj pre zabezpečenie čo 
najväčšieho komfortu pre klienta. Pery sú 
našou okrasou, a preto by sme sa mali o ne 
dôkladne starať. Ako dosiahnuť, aby boli 
vaše pery krásne a zdravé? Na vaše otázky 
zodpovie MUDr. Monika Machalová. 

          okonale
krásne a prirodzené
pery s Dermacenter 

Výsledným efektom aplikácie 
sú prirodzene vyzerajúce 
zväčšené a hydratované pery 
so zvýraznenou kontúrou 
a mladistvejším
vzhľadom.

D

Kliniku DERMACENTER nájdete  v Galérii MLYNY na 2. poschodí.
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1. Čo je kyselina hyalurónová?
Kyselina hyaluronová je glycosaminoglycán 
prirodzene sa vyskytujúci v  ľudskom tele. 
V tele 70 kg vážiaceho človeka sa nachádza 
15  –  17 g. Je obsiahnutá v  spojive, epiteli, 
nervovom tkanive, synoviálnej tekutine, 
kĺbovej chrupke a  koži. 1/3 sa syntetizuje 
a desyntetizuje a 2/3 sú trvalé. Vekom pro-
dukcia kyseliny hyalurónovej klesá, pričom 
vznikajú prvé vrásky a stráca sa elasticita. 

2. Aká kyselina hyalurónová 
sa používa pri aplikácii 
do oblasti pier?
Pri aplikácii do oblasti pier sa používa stabi-
lizovaná kyselina hyalurónová s koncentrá-
ciou 20 – 25 mg. 

3. Ako je možné upraviť 
tvar pier pomocou kyseliny 
hyalurónovej?
Pomocou kyseliny hyalurónovej meníme 
objem a tvar pier podľa individuálnych po-
žiadaviek klienta.

4. Ako ošetrenie prebieha?
Ošetrenie je veľmi jednoduché. Najskôr 
pery dezinfikujeme, následne nanesieme 
anestéziu vo forme 3 % lidocaínu a necháme 
pôsobiť 20 – 30 minút, následne aplikujeme 
kyselinu hyalurónovú podľa individuálnych 
požiadaviek klienta.

5. Je ošetrenie časovo náročné?
Ošetrenie, vrátane anestézie, trvá cca 1 
hodinu.

6. Koľko materiálu je potrebné 
použiť?
Používame 1 – 2 ml kyseliny hyalurónovej, 
množstvo závisí od  požiadavky klienta, 
zároveň aj od  toho, či potrebujeme meniť 
formu alebo objem pier.

7. Kedy sa aplikácia nesmie 
vykonávať?
Kontraindikáciami, keď sa ošetrenie nesmie 
vykonávať, sú:

• vek do 18 rokov,
• autoimunitné ochorenia,
• chronické ochorenia v akútnej fáze,
• kožné ochorenia v akútnej fáze 

a v mieste vpichu,
• respiračné a chrípkové ochorenia 

s febrilným stavom,
• individuálna neznášanlivosť liečiva,
• keloidy,
• herpes,
• DM na inzulíne,
• poruchy zrážania krvi,
• závažné ochorenia vnútorných 

orgánov,
• tehotenstvo, dojčenie,
• nedávne antiage ošetrenia – laserové, 

pílingové,
• epilepsia,
• onkologické ochorenia, 

 

• dekompenzované kardiovaskulárne, 
hepatálne a renálne ochorenia.

8. Je výsledok viditeľný hneď? 
Ako dlho je viditeľný výsledok 
po aplikácii?
Výsledok je čiastočne viditeľný hneď 
po aplikácii, ale definitívny efekt je viditeľný 
do týždňa, keď kyselina hyalurónová navia-
že na seba molekuly vody a odznie edém.

9. Vznikajú nejaké 
obmedzenia po ošetrení?
V  zásade tých obmedzení je málo. 
Odporúčam však po zákroku 2 – 3 dni:

• nepiť alkohol,
• obmedziť ťažšiu fyzickú aktivitu,
• nedotýkať sa danej zóny,
• neležať na tvári, obmedziť mimiku,
• neužívať antikoagulanty, ATB a aspirín,
• neodstraňovať chrasty v mieste 

vpichu.

Týždeň po zákroku: 
• nepiť a nejesť horúce nápoje a jedlá,
• nebozkávať sa,
• nechodiť do solária, neopaľovať sa 

na slnku, nechodiť do sauny, bazénov 
a kúpeľov,

• nepoužívať laserové ošetrenia ani 
pílingy,

• piť veľa vody.

Viac informácií o ošetrení nájdete 
na webovej stránke www.dermacenter.sk
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Značka Yves Rocher je už od svojich počiat-
kov pestovateľom, výrobcom a  distribúto-
rom v  jednom. Už viac než 50 rokov vyu-
žíva blahodarné účinky rastlín v  prospech 
ženskej krásy. Zároveň sa aktívne zasadzuje 
o ochranu prírodných zdrojov a presadzuje 
zodpovedný prístup k  životnému prostre-
diu. Značku so silnou rodinnou tradíciou 

dnes vedie vnuk zakladateľa Bris Rocher 
a  spoločnosť zamestnáva viac než 16  000 
ľudí. Svet sa mení, značka sa vyvíja, ale vízia 
zostáva rovnaká.

Tajomstvo rastlín
V  priemyselnom areáli nájdu návštevníci 
i voľne prístupnú botanickú záhradu Jardin 

botanique Yves Rocher de La Gacilly, kde sa 
pestujú vlastné kvety a bylinky. V záhrade, 
založenej v  roku 1975, možno vidieť viac 
ako 1100 druhov rastlín, ktoré slúžia na po-
zorovanie, výskum a ochranu rozmanitosti 
rastlinného sveta.

Rastlinný
svet kozmetiky
Yves Rocher

Značka sa zrodila v roku 1959 vo francúzskej dedinke La Gacilly vďaka vízii Yves Rochera. 
Zakladateľ veril v kozmetiku založenú na rastlinnej báze, ktorá by sprístupňovala krásu 
všetkým ženám. Prepojil teda znalosti prírody s vedeckým výskumom, aby sa pri výrobe 

kozmetických produktov využívali tie najúčinnejšie rastlinné výťažky. Svoju filozofiu 
zároveň oprel o podporu zdravého životného prostredia.

foto: Sophie Zénon a Francois Lacour
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Yves Rocher vždy vychádzal z toho, že rast-
liny sú výnimočné. Každá má iné vlastnosti, 
schopnosti a účinky. V tom je ich jedineč-
nosť. Ich tajomstvo spočíva v  schopnosti 
prispôsobiť sa. Vedci výskumu rastlinnej 
kozmetiky práve z tohto dôvodu venujú veľ-
kú pozornosť skúmaniu ich skrytých vlast-
ností, aby tak dosiahli maximálne súznenie 
rastlinných výťažkov s  pleťou. Cestujú 
po piatich kontinentoch, aby objavovali ta-
jomstvo rastlinného života. Vo výskumnom 
centre vytvárajú jedinečné ingrediencie, 
ktoré sú základom produktov starostlivosti 
o pleť, telo, produktov každodennej hygie-
ny, vlasovej starostlivosti, parfumov i deko-
ratívnej kozmetiky.

Súznenie rastlín s pleťou
Schopnosť prispôsobiť sa je jednou z vlast-
ností kože, ktorá umožňuje vstrebanie 
aktívnych látok a  maximálne využitie ich 
blahodarného účinku. Koža je živý orgán, 
ktorý dokáže rozpoznať rastlinné aktívne 
látky a, naopak, pleť rozpozná rastlinu. 
Aktívna rastlinná látka má za úlohu umož-
niť pleťovej bunke, aby maximálne využila 
jej účinky  –  musí jej dať všetku svoju silu 
a  vydať zo seba to najlepšie. Len tak z  nej 
bude mať pleť prospech. Súznenie rastlín 
s pleťou patrí ku know-how tejto značky.

Rastlinný
svet kozmetiky
Yves Rocher

Predajňu YVES ROCHER nájdete  
v Galérii MLYNY na prízemí.
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Kingsman: Zlatý 
kruh

2D, (pravdepodobne 2D 
ATMOS)

Svet Kingsmanov sa prvýkrát predstavil 
vo filme Kingsman: Tajná služba ako 
nezávislá, medzinárodná, špionážna 

agentúra pracujúca v hlbokom utajení, 
ktorej cieľom je bezpečný svet. V ďalšom 

pokračovaní Kingsman: Zlatý kruh sa 
musí spojiť so spriatelenou americkou 

špionážnou organizáciou Statesman. 
Obidve agentúry musia spoločnými 

silami poraziť nebezpečného nepriateľa 
a zachrániť tak svet.

RÉŽIA: Matthew Vaughn
HRAJÚ: Colin Firth, Julianne Moore, 

Taron Egerton, Mark Strong, Halle Berry, 
Sir Elton John, Channing Tatum, Jeff 

Bridges

Premiéra: 21. 9. 2017JJesenné 
premiéry
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Thor: Rangarok
3D, 2D (pravdepodobne 3D 
ATMOS)
Väznený Thor sa ocitne v smrtiacej gladiátorskej 
súťaži proti Hulkovi, jeho bývalému spojencovi. 
Thor musí bojovať o prežitie a pretekať 
s časom, aby sa vrátil včas do Asgardu a zastavil 
Ragnarok – skazu svojho domova a koniec 
asgardskej civilizácie, ktorý sa snaží rozpútať 
nový nepriateľ Hela.

RÉŽIA: Tomas Alfredson
HRAJÚ: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, 
Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa 
Thompson, Karl Urban with Mark Ruffalo, 
Anthony Hopkins

Premiéra: 2. 11. 2017

LEGO Ninjago 
film

3D, 2D (pravdepodobne 2D 
ATMOS a 3D ATMOS)

Vo filmovom dobrodružstve zo sveta Ninjago 
sa mladý Lloyd, známy tiež ako  Zelený 

Nindža,  spoločne so svojimi priateľmi, tajnými 
bojovníkmi a držiteľmi titulu LEGO Master 
Builder, zapojí do bitky o Ninjago City. Pod 

vedením vtipom sršiaceho učiteľa kung-fu 
Majstra Wu musia poraziť zlého bojovníka 

Garmadona, najhoršieho zloducha všetkých 
čias, ktorý je  náhodou aj Lloydovým otcom.

RÉŽIA: Tomas Alfredson
HRAJÚ: v originálnom znení: Olivia Munn, 

Dave Franco, Jackie Chan, Justin Theroux, 
Michael Peña

Premiéra: 21. 9. 2017

Blade Runner 2049
2D, (pravdepodobne 2D ATMOS)
Blade Runner 2049 sa odohráva tridsať rokov po prvom filme. Na scénu 
prichádza nový blade runner menom K (Ryan Gosling), aby odhalil 
tajomstvo, ktoré môže uvrhnúť zvyšky spoločnosti do chaosu. Jeho pátranie 
ho privedie až k bývalému blade runnerovi (Harrison Ford), ktorý bol 
tridsať rokov nezvestný…

RÉŽIA: Denis Villeneuve
HRAJÚ: Harrison Ford, Ryan Gosling, Jared Leto, Robin Wright

Premiéra: 5. 10. 2017

Multikino MLYNY CINEMAS 
nájdete v Galérii MLYNY  

na 2. poschodí.
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        áto
jeseň praje  
milovníkom  
hororov

T

réžia: David Sandberg
10. august 2017
Povedzme si to na  rovinu. Originálny film o  bábike 
Annabelle sa ledva udržal na bode priemeru. Snímka pod 
velením Johna R. Leonettiho nepriniesla do žánru nič nové 
a nedokázala ani navodiť poriadnu duchársku atmosféru. 
Prečo sa potom tvorcovia rozhodli pre pokračovanie? 
Rozpočet činil len 6,5 milióna dolárov a  počin samotný 
si zarobil neskutočných 256 miliónov. To je teda poriadny 
rozdiel. Určite nás potešilo meno Davida Sandberga, no-
váčika, ktorý sa postaral o celovečerné spracovanie Lights 
Out. Nádej na  úspešnejšie pokračovanie tu teda stále je. 
Príbeh sa bude točiť okolo tvorcu bábik a jeho manželky, 
ktorých dcéra tragicky zahynula dvadsať rokov dozadu. 
Rozhodnú sa k  sebe prichýliť mníšku a  zopár detí zo 
zdevastovaného sirotinca. Muž medzitým vytvorí zlomy-
seľnú Annabelle a vy už viete, kam to bude celé smerovať. 
Podotýkame, že ide o prequel k jednotke. Veru, sme zveda-
ví, ale naše očakávania sú na minime.
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réžia: Andrés Muschietti 
7. september 2017
Kráľ písaného hororu Stephen King v  roku 
1986 vydal jedno zo svojich najhodnotnejších 
diel. Viac než tisícstránková kniha o vraždia-
com klaunovi sa stala hitom, neskôr kultovou 
záležitosťou. Filmové spracovanie na  seba 
dlho nenechalo čakať. Už v roku 1990 sme sa 
dočkali televízneho filmu, ktorý mal svoje kva-
lity, ale i neduhy. A teraz, o 27 rokov neskôr, 
sa dočkáme celovečerného remaku. Nakoniec 
bude film rozdelený na  dve časti, pričom tá 
druhá má naplánovanú premiéru v roku 2018. 
V prvej, tohtoročnej časti budeme svedkami  
partie siedmich detí, ktoré sa budú musieť 
postaviť zlej kreatúre vystupujúcej v  podobe 
klauna, ktorá využíva najväčšie fóbie svojich 
nepriateľov, aby ich zlomila. Druhá časť sa po-
tom bude odohrávať o desiatky rokov neskôr 
a predstaví nám partiu priateľov už v dospe-
losti. Ich úlohou bude znovu sa spojiť kvôli 
konečnému zúčtovaniu sa so zlom. Dátum 
premiéry sa blíži a s ním spoločne i nervozita, 
ako to celé dopadne. 
zdroj: EW.com
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réžia: Breck Eisner
12. október 2017
Bohužiaľ, nie každé pokračo-
vanie/remake má vydláždenú 
jednoduchú cestu produk-
ciou. Dôkazom toho je naprí-
klad ďalší zárez do sveta zná-
meho zabijaka s  hokejovou 
maskou Jasona Voorheesea. 
Ten si prešiel viacnásobnými 
odkladmi, no vyzerá to tak, 
že koncom roka sa skutočne 
dostane do  svetových kín. 
Zaujímavosťou je, že aj keď ho 
natáčal Breck Eisner, známy 
napríklad nemastným-nesla-
ným fantasy The Last Witch 
Hunter, scenár zabezpečili 
šikovní Nick Antosca (zopár 
epizód Hannibala) a  Aaron 
Guzikowski (Prisoners). Je 
teda šanca, že dostaneme dob-
re napísaný návrat ku klasike? Fr
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réžia: Adam Robitel 
19. október 2017
Kto by to bol povedal, že sa 
hororová séria od Jamesa Wana 
takto rozrastie. Wan sa po  pr-
vých dvoch filmoch odobral 
k  iným projektom a režisérsku 
stoličku ponúkol iným tvor-
com. Zatiaľ čo o tretiu kapitolu 
sa postaral talentovaný Leigh 
Whannell (scenárista všetkých 
častí), štvorku preberá menej 
známy Adam Robitel (The 
Taking of Deborah Logan). 
Dej sa bude odohrávať tesne 
po tom, čo Elise, Specs a Tucker 
vytvorili firmu skúmajúcu 
paranormálne javy s  názvom 
Spectral Sightings. Podľa infor-
mácií by sa mala trojica vybrať 
do  Nového Mexika, rodného 
mesta Elise, kde spoznajú jej 
entitou terorizovanú rodinu. 
Obsadená bola aj herečka, kto-
rá stvárni Elise v tinedžerskom 
veku, a  so scenáristickou pod-
porou od Whannella by to ne-
malo dopadnúť vôbec zle, hoci 
kvalita série posledným dielom 
trochu klesla. Nebude núdza 
ani o  temnú The Further a my 
veríme, že ostaneme spokojní 
a vystrašení.

In
si

di
ou

s:
 C

ha
pt

er
 4

 

režia: Michael Spierig  
a Peter Spierig 
26. október 2017
Od  posledného dielu originál-
nej, avšak umelo naťahovanej 
filmovej série, ubehlo už neuve-
riteľných sedem rokov. Saw 3D 
mal byť záverečný diel a mal byť 
rozdelený na dva filmy. To však 
štúdio Lionsgate Films po  stra-
tovom šiestom dieli nepovolilo, 
a tak sme sa dočkali len jedného 
filmu, ktorý nám ponúkol viac 
otázok ako riešení. Veľký časový 
odstup medzi posledným dielom 
a tým nadchádzajúcim je vysvet-
ľovaný tak, že scenáristi (Josh 
Stolberg a  Pete Goldfinger) po-
trebovali dostatok času, aby na-
písali dostatočne kvalitný scenár. 
Tak dúfajme, že sa im to podari-
lo. S istotou môžeme potvrdiť, že 
sa vráti postava Jigsawa (Tobin 
Bell), a to i napriek tomu, že me-
dzi živými nie je už od  tretieho 
dielu. Na  pľaci dokonca ktosi 
zachytil jeho vykopanú rakvu. 
Na  ďalšie informácie k  deju si 
ešte počkáme, avšak pevne verí-
me, že nový diel sériu opráši a dá 
jej nový a zábavný kabát. 

To, samozrejme, nie je všetko. 
Rok 2017 má pripravených via-
cero projektov, ktoré nás môžu 
veľmi ľahko prekvapiť, naprí-
klad remake Suspirie či Maniac 
Copa, ktoré však ešte nemajú 
stanovený presný dátum pre-
miéry. Veríme, že budeme sved-
kami poriadnych duchárskych 
a  krvavých príbehov, majúcich 
potenciál nahnať nám poriadne 
zimomriavky.
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Multikino MLYNY CINEMAS 
nájdete v Galérii MLYNY  

na 2. poschodí.
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košieľ 

Keď si idete do  obchodu vyberať košeľu, musíte 
myslieť na 3 základné atribúty výberu, ktoré o kúpe 
rozhodujú  –  všestrannosť, jednoduchosť a  kvalita. 
O to viac, ak nie ste nadšencom košieľ a viete, že ich 
doma určite nebudete mať 20 či 30. Vtedy potrebu-
jete naozaj klasické univerzálne košele, v  ktorých 
budete dobre vyzerať a  ktoré môžete nosiť často. 
A  ak si aj plánujete urobiť bohatú zásobu košieľ, 
tieto by mali byť tými, ktorými začnete:

1.) Klasická biela košeľa
Musí ju mať v  skrini naozaj každý muž. 
Za žiadnych okolností ňou nikdy nič nepo-
kazíte, bude sa hodiť k akémukoľvek obleku 
a akejkoľvek kravate, aké si zvolíte.

2.) Bledá košeľa
Kedysi by sme hovorili o bledomodrej ko-
šeli, ale časy sa menia, dnes tá bledá farba 
môže byť v  podstate akákoľvek. Fialková 
či slaboružová, nemusí to byť nevyhnutne 
bledomodrá, i keď stále prevažuje ako prí-
jemný základ. Všetky uvedené farby sú veľ-
mi podobné bielej, teda vcelku univerzálne 
a ľahko kombinovateľné.

3.) Šedá košeľa
Patrí medzi už často obchádzané základy 
pánskych šatníkov, čo je veľká škoda, pretože 
šedá košeľa je svojou všestrannosťou opäť 
veľmi podobná bielej. Zároveň pánom dodá-
va trochu viac sebavedomia a menej klasiky.

4.) Prúžkovaná košeľa
Dostávame sa ku košeli, ktorá vám umož-
ňuje o  čosi viac prezentovať vlastnú osob-
nosť a štýl. I tak vám ale dáme krátky návod 
na  jej výber. Určite je vhodné, ak podkla-
dom pre pásiky je jedna z  vyššie menova-
ných „základových“ farieb. Prúžky by mali 
byť určite užšie ako prúžky tejto základnej 
farby. Hoci výber farby prúžkov je na  vás, 
určite sa snažte pri kúpe myslieť na  fareb-
nosť svojich oblekov, kravát, motýlikov atď., 
aby ste si nekúpili kúsok, ktorý si nebudete 
mať k čomu obliecť.

5.) Kockovaná košeľa
Môže sa vám to zdať ako prežitok, ale nie, 
naozaj je to košeľa, ktorá patrí do  zák-
ladného šatníka. Dáva ešte väčšiu mož-
nosť na  vyjadrenie vlastného štýlu. Aké 
kocky si vyberiete, to je, samozrejme, 

na vás. Bolo by ale fajn, ak by ste mysleli 
na farebnosť, o ktorej sme písali v bode 4.

Možno sa vám zdá byť 5 košieľ málo, ale 
ak si k nim dokúpite pár kravát, motý-
likov či vreckoviek, tak máte možno 
aj mesiac na  to, aby ste sa dostali opäť 
k  tomu istému modelu, ktorý ste mali 
oblečený ako prvý. A navyše budete kaž-
dý deň in! Prečítajte si viac o módnych 
trendoch, prešľapoch či pravidlách, kto-
ré možno porušiť, v blogových príspev-
koch na www.ozeta.sk.

    ktoré by mali  
    byť v šatníku  
   každého muža

5
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Týchto 5 košieľ 
je presne to, 

čo potrebujete 
vo vašom 

formálnom 
šatníku 

na každý deň 
v týždni. Alebo 
sú jednoducho 

základom pre 
každého muža, 

ktorý chce byť 
elegantný či 

iba jednoducho 
nechce nič 

pokaziť.
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Nitrianska rodáčka Zuzana 
Rehák Štefečeková patrí 
dlhodobo medzi svetovú 
streleckú špičku. Potvrdila to 
ziskom dvoch strieborných 
olympijských medailí. V Riu 
neštartovala pre materské 
povinnosti, no olympijské hry 
v Tokiu 2020 sú jej snom.

1. Ako ste sa dostali k streľbe? Bol to váš 
sen alebo to bola náhoda?
Tomuto športu sa amatérsky venuje môj 
otec, rovnako ako sa tomu venoval aj môj 
strýko a  starý otec, svoju prvú fotku zo 
strelnice mam už ako šesťmesačná. Moji 
rodičia nás odmalička viedli k športu, a tak 
som mala možnosť vyskúšať si rôzne druhy 
športov. Tri roky som hrala tenis, potom 
volejbal a  ako 12-ročná som sa dostala 
prvýkrát na strelnicu s puškou. Vyskúšame 
a uvidíme. :-) 

2. Vašou súťažnou disciplínou je trap. 
Mohli by ste našim čitateľom priblížiť 
niečo o tomto druhu streľby?
Je to disciplína, kde sa strieľa z  brokovej 
kozlice s  brokovým nábojom na  lietajúci 
oranžový asfaltový terč. Ten letí rýchlosťou 
cca 80 km/h a môžem naň použiť dva nábo-
je. Dráhu letu terča neviem, môže smerovať 
doprava, doľava alebo rovno odo mňa preč 
a  spustím ho svojím hlasovým povelom. 
Môžem ho zasiahnuť prvým, ale aj druhým 
nábojom.

3. Ste jednou z najúspešnejších 
slovenských športovkýň. Na svojom konte 
máte niekoľko víťazstiev zo svetových 
pohárov, triumfy na majstrovstvách 
sveta či Európy a, hlavne, 2 strieborné 
olympijské medaily. Ktoré z týchto 
víťazstiev považujete za najcennejšie?

Tak určite si z  radu všetkých medailí naj-
viac cením striebornú medailu z OH 2012 
v Londýne, pretože tlak okolia bol omnoho 
väčší ako pred OH 2008 v Pekingu hlavne 
preto, že v  Londýne ma prišla povzbudiť 
moja rodina a priatelia. Som veľmi šťastná, 
že som im dopriala vidieť ma na stupienku 
víťazov. Rovnako si cením aj titul majsterky 
sveta či Európy, ale veľmi ma tešia aj me-
siace, keď som bola prvá vo svetovom reb-
ríčku, pretože to znamenalo, že som mala 
za sebou niekoľkomesačnú tvrdú prácu. :-) 

4. Ako vyzerá sezóna špičkovej strelkyne. 
Aké preteky vás čakajú najbližšie?
V bežnej streleckej sezóne sa zúčastňujeme 
štyroch kôl svetového pohára, majstrovstiev 
Európy, majstrovstiev sveta. Pokiaľ sa po-
darí nejaký úspech, tak postúpim na finále 
svetového pohára, kde sa prebojuje najlep-
ších dvanásť strelkýň daného roka. Okrem 
toho slovenské preteky, extraliga, zopár 
súťaži v okolitých štátoch. Strelecká sezóna 
trvá od  februára cca do  polovice októbra. 
Momentálne sme tesne po Majstrovstvách 
Európy v Azerbajdžane a koncom augusta  

 
 
 

cestujeme 
na Majstrovstvá sveta do Moskvy.

5. Pri vašom športe treba mať určite 
pevné nervy. Máte na to nejaký recept?
Pevné nervy som získala vďaka odsúťa-
ženým stovkám pretekov a  vďaka dvom 
dekádam, počas ktorých sa tomuto športu 
venujem. Ale často to „so mnou zamáva“, aj 
dnes, hoci navonok pôsobím, že nie. :-) 

6. Vďaka súťažiam lietate po celom svete. 
Ako dokážete skĺbiť váš športový program 
s rodinnými povinnosťami?
Od apríla minulého roka som šťastnou ma-
mou spokojného syna Nathana. Až do týchto 
Majstrovstiev Európy v Azerbajdžane cesto-
val so mnou na preteky môj manžel Martin 
a rovnako Nathan. Azerbajdžan som považo-
vala pre Nathana za nebezpečnú krajinu, tak 
som musela cestovať sama, a  Nathan trávil 
čas s tatinom a starými rodičmi. Mám pocit, 
že to zvládal omnoho lepšie ako ja. :-). Bez 
skvelého, hlavne chápavého manžela a pod-
pory rodiny by sa to určite nedalo zvládnuť.

7. Viem o vás, že sa angažujete aj v rámci 
charity. Ako ste sa dostali k dobročinnej 
činnosti a akým organizáciám pomáhate?
Dobročinnosť človek buď má vo svojom 
srdci a duši, alebo jednoducho nemá. Vždy 
som mala sociálne cítenie, ale nikdy mi to

Dobročinnosť
človek buď má vo 

svojom srdci a duši, 
alebo jednoducho 

nemá.

Zuzana Rehák 
Štefečeková: 
„Pomáhať si treba 
a hlavne treba 
pomáhať nezištne...“



neprišlo ako niečo špeciálne, veď pomáhať 
si treba, hlavne treba pomáhať nezištne. 
Robievala som zbierky pre detský domov, 
potom som začala študovať na  Vysokej 
škole sv. Alžbety štúdium misijnej a  cha-
ritatívnej práce, kde som spoznala ďalšie 
polia pôsobnosti. Ale asi to máme v rodine, 
pretože moja sestra Petra je šéfkou krajské-
ho strediska Únie nevidiacich Slovensko 
a  druhá sestra spolu s  manželom založili 
detský domov v  Ugande. V  Ugande spon-
zorujem dievčatko Ruth a  v  Keni mám 
chlapca menom Alex, z ktorého už vyrastá 
mladý, skoro dospelý muž. :) Pre akúkoľvek 
charitatívnu akciu, ak dostanem pozvánku, 
sa snažím urobiť maximum, aby som mohla 
prísť. Myslím si, že pomáhať jeden druhé-
mu je našou výsadou a povinnosťou 

8. Aké sú deti v Ugande? 
Deti v Ugande sú rovnaké ako na Slovensku, 
možno len trošku menej náročné. Sú to deti 
rovnaké ako naše, rovnako hrajú futbal, 
hrajú sa so všetkým, čo nájdu. Nemajú toľ-
ko možností ani hračiek a život je zložitejší, 
sú oveľa vďačnejšie za bežne veci a nemajú 
problém rozdeliť sa. Nikdy nezabudnem, 
aký ošiaľ spôsobil kartón horaliek. Veľmi 
rada by som sa tam niekedy vrátila aj 
s Nathanom, keď bude starší. 

9. A čo olympiáda v Tokiu 2020? Je vaším 
cieľom získať ešte aspoň jeden cenný kov?
Na  konci augusta cestujeme na  MS 
do Moskvy, potom sú v polovici septembra 
Majstrovstvá Slovenska v  Trnave, potom 
nám sezóna končí. Tokio 2020 je mojím 
snom, ale cesta k  nemu ešte len začína, 
lebo budúci rok bude len jedna možnosť sa 
kvalifikovať, a  to na  majstrovstvách sveta, 
a  až v  roku 2019 začína kvalifikácia. Čaká 
nás ešte ťažká a hlavne dlhá cesta. Rozprávať 
o cieľoch na OH, ktoré budú o  tri roky, je 
ešte príliš skoro. 

Som veľmi šťastná, že som 
im dopriala vidieť ma 
na stupienku víťazov.

Autorka rozhovoru:

Barbora Bodáková
„Som 21 ročná študentka žurnalisti-
ky, ktorá sa rada obklopuje dobrými 
ľudmi,  výborným jedlom a skvelými 
knihami. Zbožňujem módu, môjmu 
srdcu sú najbližší psi a  nadovšet-
ko milujem svoju rodinu. Rada si 
plním svoje sny a  nikdy sa ľahlo 
nevzdávam.“



           alloween
je európsky
sviatok 
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Kelti verili, že vtedy 
sa duše mŕtvych 
vracajú na zem 

a snažia sa ovládnuť 
všetko živé. 



Halloween sa oslavuje v noci z 31. októbra na 1. novembra prevažne v anglic-
ky hovoriacich krajinách a  v  zámorí. Viete však, že história tohto sviatku, aj 
vyrezávaná tekvica či koledovanie majú korene v Európe, konkrétne u Keltov 
a Slovanov?

Halloween (skrátené z  All-hallow-even) bol pôvodne pohanský 
keltský sviatok konca leta Samhain (írsky, vyslov souin), slávený 
počas prvého mesačného splnu v znamení Škorpióna. Kelti verili, že 
vtedy sa duše mŕtvych vracajú na zem a snažia sa ovládnuť všetko 
živé. Ochranou proti týmto duchom bolo svetlo, najskôr v podobe 
ohnivých uhlíkov.

Zaujímavý príbeh tekvice
So sviatkom Halloween sa spája vydlabaná tekvica s otvormi v po-
dobe tváre a zvnútra osvetlená sviečkou či kahancom, ktorá slúži 
ako lampáš. S jeho vznikom súvisí aj iná povesť.

Podľa írskeho folklóru bol Jack lenivý, ale lišiacky sedliak, ktorý 
okabátil diabla, keď ho prišiel zobrať do pekla. Na dolapenie diabla 
použil kríž. Jack prepustil diabla, až keď mu sľúbil, že jeho duša sa 
nikdy nedostane do pekla.

O nejaký čas hriešnik Jack zomrel, do neba ho nevzali a do pekla 
ho podľa dohody odmietol prijať diabol. Jack nariekal, že bez svetla 
nevie, kam sa má pohnúť. Diabol mu dal žeravý uhlík z pekelného 
popola, ktorý nikdy nezhasne. Jack vydlabal pôvodne repu, dal 
do  nej uhlík a  vydal sa na  nekonečné túlanie svetom, hľadajúc 
miesto na spočinutie. Tak sa zrodil Jack of the Lantern alebo Jack-
o‘-Lantern. Len repu nahradila pôsobivejšia tekvica. Vyrezávané, 
strašidelne pôsobiace tekvice spájame najmä so sviatkom Halloween 
v americkom poňatí.

Sladkosti na predaj
Svojrázne na Halloween žartujú v USA. Niektorí detskí zubári a če-
ľustní ortopédi sa združili do iniciatívy a vykoledované halloweenské 
sladkosti od detí vykupujú − za polkilové vrecko platia dolár alebo 
ho vymenia za zubnú kefku, hračku či darčekový kupón. Odkúpené 
sladkosti potom lekári posielajú do Kalifornie neziskovej organizá-
cii, ktorá ich vkladá do balíčkov určených pre amerických vojakov 
na bojových misiách v Afganistane a iných krajinách. Program vý-
kupu prebytočných sladkostí z halloweenskeho koledovania spustil 
v roku 2007 nemenovaný zubár z amerického štátu Wisconsin.
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Aj tí najmenší sa chcú obliekať vkusne, 
moderne a  v  trendových farbách. Stavte 
na taliansku nositeľnú módnu značku Idexe 
a objavte farby, strihy a kvalitné materiály, 
ktoré pre deti od  0  –  14 rokov ponúkajú 
výnimočné kúsky do  každého počasia. 
Malých chlapcov mení vďaka pôsobivým 
detailom na  štýlových fešákov, dievčatá 
na rozkošné princezné či rebelujúce slečny. 
Talianska módna značka Idexe vás presved-
čí, že štýlovými môžu byť aj vaše ratolesti. 
Aktuálna kolekcia na jeseň a zimu má plno 
hravých nápadov a čarovných farieb podľa 
najposlednejšieho diktátu pani módy, ktoré 
sa do šatníkov tých najmenších, ale aj čerst-
vých tínedžerov dokonale hodia. (Už to nie 
je len ružová a pôvabná biela v dievčenskej 
kolekcii, aj farby sa prispôsobujú aktuálnym 
trendom a hitom je napríklad sivá. Chlapci 
si do svojho šatníka môžu vybrať z množ-
stva pohodlných nohavíc, dizajnových bun-
dičiek či moderných teplákových súprav. 
Podstatná je kvalita materiálov a  komfort, 
ktorí zaručujú pri nosení.) 



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

Začnite pomaly 
zapĺňať jesenný 

šatník vašich 
drobcov novou 

kolekciou :)
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V
Veterinárna 

poradňa

Prehriatie
K prehriatiu psa môže dôjsť veľmi 
rýchlo a ľahko. Najčastejším prípadom 
je prehriatie organizmu psa v uzavretom 
aute. Ak svieti na zaparkované auto 
slnko, teplota vo vnútri prudko 
stúpa – za niekoľko minút až na 60 °C 
(i viac), v takom prípade je život psa 
akútne ohrozený.

Ponechanie psa v uzavretom 
aute na slnku je týranie 
zvierat!
V  letných mesiacoch sme často svedkami 
prehriatia psov na  výstavách, zvlášť pokiaľ 
predvádzanie trvá dlho na  otvorenej, sln-
kom prehriatej ploche alebo v zle vetraných 
pavilónoch, kde trpia hlavne dlhosrsté psy 
a  plemená so skrátenou nosovou partiou 
(tzv. brachycephalické plemená). Tu je však 
len na  majiteľovi psa, aby včas rozpoznal 
príznaky prehriatia organizmu a  nevysta-
voval psa nepriaznivému vplyvu prostredia.
Takisto nezabúdajme na psy priviazané pri 
búdach a netienených kotercoch (áno, ešte 
stále je to „normálny jav“) bez možnosti 
schovať sa v  tieni. O  prístupe k  vode ani 
nehovoriac.

A v neposlednom rade chcem trošku ape-
lovať na prácu výcvikárov, pri ktorej k pre-
hriatiu psa dochádza veľmi rýchle aj v dô-
sledku nadmerného fyzického zaťaženia.

Príznaky prehriatia
• zrýchlený dych
• vyplazený jazyk
• pena v dutine ústnej
• výraz nervozity až paniky striedaný 

skleslosťou
• snaha ujsť z nepriaznivého prostredia
• zvýšená srdečná frekvencia
• zvracanie, hnačka

Prvá pomoc pri prehriatí
• umiestniť psa do chladnejšieho prostre-

dia (tieň, chodba, pivnica),
• zabezpečiť vetranie,
• povoliť obojok,
• odstrániť penu z dutiny ústnej,
• predložiť vodu,
• prikladať studený obklad, 
• polievať labky alkoholom,
• vyhľadať veterinárneho lekára!

MVDr. Monika 
Martinková
MVDr.  Monika Martinková sa 
narodila v  roku 1978 v  Bratislave, 
študovala na Veterinárnej a  farma-
ceutickej univerzite v Brne. V súčas-
nosti má vlastnú ambulanciu v Réci 
(okres Senec). Absolventka mno-
hých slovenských i  zahraničných 
stáží (Barcelona, Rimini, Maroko), 
ktorá aktívne ovláda anglický jazyk 
(štúdium v USA, na Richland colle-
ge v Texase v roku 1995).
moni.martinkova@gmail. com

  postarať o svojich 
miláčikov?

     iete sa správne 
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Odpovedá  
MVDr. Monika Martinková:

Priniesli sme si domov 16-týždňové 
mača, akú stravu mu máme dávať 
a ako často by malo jesť?
Mača (rovnako ako dospelá mačka) by 
malo dostávať v  prvom rade kvalitnú 
stravu. Mačka je mäsožravec a jej potra-
va by mala pozostávať z kvalitných biel-
kovín živočíšneho pôvodu. Obilniny 
nemajú v  správnej potrave mačky čo 
hľadať (okrem toho mála, čo sa nachá-
dza v žalúdku myši, ktoré mačky s výbe-
hom na dedine zožerú spolu s myšou). 
Črevá mačiek nie sú prispôsobené 
na trávenie obilnín.

Závisí strava mačky od plemena?
Strava mačky nezávisí od plemena.

Čo v prípade, keď má mačička 
po jedlách z konzervy riedku stolicu? 
Stačí zmeniť stravovanie na domácu 
stravu?
Odpoveď je pod č. 1 . Áno, ak má mač-
ka po  konzervách hnačku, treba ich 
vylúčiť.

V akom veku mačaťa sa mení 
stravovanie mačiek na 2 dávky za deň?
Mačka by mala mať prístup k  potrave 
viac-menej neobmedzený. Ale pokiaľ 
to majiteľ nevie zabezpečiť, kŕmenie 2x 
za deň by malo byť až u dospelej mačky 
(od 1 roku veku)

Čo robiť, keď 5-mesačné mača začne 
hrýzť ruky a nohy. Spočiatku to 
bola hra, ale teraz hryznutia bolia 
a správanie sa javí ako agresívne. Aké 
sú príčiny tohto správania? A ako ho 
zmeniť?
Mačka je šelma a podľa toho sa aj správa. 
Tzv. „napádanie“ je pre ňu prirodzený 
prejav správania. Ak nemá mačacieho 
kamaráta, „hrá sa“ so svojím majiteľom. 
A navyše, toto správanie častejšie pozo-
rujeme u indoorových mačiek.

Ako vychovať mača, akým spôsobom 
na neho ísť, aby pochopilo čo robiť 
môže a čo už povolené nie je.
Ako vychovať mačku? Otázka znie, čo 
si pod výchovou predstavujete? Veľa 
ľudí si totiž pod pojmom výchova 
predstavuje akýsi výcvik, aký poznáme 
pri psoch. Ale mačka nie je pes a za tie  

tisíce rokov sa ju (našťastie) nepodarilo  
zotročiť :-). Takže ak vám mačka ničí 
napr. kvet v  kvetináči, treba ho dať 
na  miesto, kam sa mačka nedostane, 
prípadne do  miestnosti, kam mačke 
zamedzíte prístup.

Aké môžu byť príčiny opakovaných 
zápalov očiek u mačiatka, ktoré 
žije v byte. Chodieva občas von, ale 
prevažne je vnútri, a očká sa často 
zapália aj v dňoch, keď nebolo vôbec 
vonku. Je možné použiť aj odvary 
z byliniek, ako napríklad harmanček, 
ktorý sa používa pre ľudí?
Príčina zápalu očí môže byť naozaj 
rôzna. Zdravotné problémy treba vždy 
konzultovať s  veterinárom, ktorý sa 
na zvieratko pozrie.

Môžeme šľachtenú mačičku voľne 
pustiť na dvor? Miluje byť vonku, 
avšak máme obavy, či sa vráti 
rovnako ako ostatné mačky, alebo von 
je vhodné chodiť vždy len na vôdzke?
Každá mačka by mala chodiť von, ale 
všetci vieme, ako to v dnešnom svete cho-
dí. Pre mačku predstavujú najväčší prob-
lém ĹUDIA, ktorí nemajú mačky v láske.

Pár otázok začínajúceho majiteľa mačiatka
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K cestovaniu po Rakúsku som sa dostala po skon-
čení v  práci približne pred rokom ako dobrovoľ-
níčka cez projekt Help Exchange za účelom naučiť 
sa jazyk s  minimálnymi finančnými nákladmi. 
Zároveň som chcela cestovať a  spoznávať krajiny, 
miestne jedlá, ľudí a ich zvyky. Ako dobrovoľníčka 
som pomáhala trom rodinám v  Rakúsku a  jednej 
v Taliansku, až som sa rozhodla zakotviť nachvíľu 
v  Rakúsku. Skoro po  roku cestovania po  Rakúsku 
sa momentálne pohybujem v  oblasti Tirolska 
a Salzburska. Spoznávam krajinu a na mojom blo-
gu WWW.LASKANABICYKLI.SK môžete nájsť 
niekoľko rôznych tipov na  výlety, či už na  bicykli 
alebo ako peší turisti. LÁSKA NA BICYKLI mi-
luje horskú cyklistiku, pešiu turistiku, cestovanie, 
dobré jedlo, výlety so psíkom Sunny, adrenalín 
a  dobrodružstvá všetkého druhu. A  to všetko 
na jednom mieste! 

Rakúsko je medzi Slovákmi známe 
viac-menej ako krajina zimných športov. 
Takmer v každom menšom meste je kabín-
ková lanovka, krásne upravené zjazdovky, 
prvotriedne služby. Ale má čo ponúknuť 
táto krásna hornatá krajina svojim návštev-
níkom aj v lete?

Zaručene áno!

Jazerá, jazerá, jazerá
V Rakúsku ma predovšetkým oslovili pre-
krásne krištáľovo čisté horské jazerá, kto-
rých je tu naozaj veľa. Stačí sa pozrieť na môj 
blog, kde pravidelne uverejňujem články 
z  výletov okolo jazier. Samozrejmosťou je 
galéria fotiek a tipy, kadiaľ ísť a čo všetko sa 

dá vidieť. Tieto výlety sú vďačné, pretože si 
človek môže oddýchnuť v  prírode, okúpať 
sa v  prenádherných jazerách a  kochať sa 
neskutočnými výhľadmi. Či už na  bicykli, 
pešo s deťmi alebo so psíkom, každý podľa 
toho, čo má rád.

Vodopády „na každom rohu“
Som taktiež veľkým fanúšikom vodopádov, 
ktorých je v  Rakúsku neúrekom. Jeden 
z  najkrajších, aký som kedy videla, je 
Krimmler Wasserfalle, kde cez týždeň stret-
nete toľko turistov ako málokde inde. Je to 
populárna a obľúbená turistická destinácia. 

Veľmi príjemnú atmosféru som zažila pri 
vodopáde Aschau, ku ktorému vedie nená-
ročná túra, skôr ide o príjemnú prechádzku. 
Stretnete tam mnoho nemeckých turistov, 
ktorých unavených naspäť zvážajú taxíky.

Veľkou výzvou bolo bicyklovať k  vodopá-
dom v  dedinke Jochberg. Náročný terén 
a pečúce horské slnko nakoniec vykompen-
zovala krásna prírodná hra vody v podobe 
Sintersbach Wasserfall. Zaslúžený výhľad.

Pre milovníkov cyklistiky
Rakúsko môžem smelo nazvať aj rajom cyk-
listiky. Či už ste milovníkom cestnej cyklis-
tiky, cross country alebo zjazdov, každý si 
príde na  svoje. Každoročne sa v  Rakúsku 
koná niekoľko pretekov, na  ktorých sa 
schádzajú cyklisti z  celého sveta. Tento 
rok som sa bola pozrieť na  UCI Downhill 

World Cup Leogang a atmosféra bola neo-
písateľná! V Rakúsku sa nachádza niekoľko 
bikeparkov, kde si stačí kúpiť sezónny lístok 
a bicyklovať na trailoch rôznych náročnos-
tí – pre malých alebo veľkých, menej nároč-
ných aj pre profi jazdcov. 

Zaujímavosťou je, že v  obci Kirchberg 
sa nachádza najdlhší singletrail v  celom 
Tirolsku – Fleckalmbahn – jeden z mojich 
najobľúbenejších. Meria 7 km a  človek sa 
tam vyjaší do sýtosti. Či sa vyberiete do lesa 
na trail alebo len na bicykli popri jazere pri 
západe slnka, určite nebudete ľutovať náv-
števu Rakúska v  lete. Veľmi populárne je 
požičanie si elektrobicykla, ktorým sa dosta-
nete až na Hahnenkammbahn v Kitzbühel 
(1650 m. n. m.) alebo na Kitzbüheler Horn 
(1996 m. n. m), kde som sa taktiež bola 
pozrieť. Výhľady sú neuveriteľné! Určite 
odporúčam požičať si elektrobicykel a ísť sa 
pozrieť na obe hory.

Rakúsko ma veľmi prekvapilo rozmanitos-
ťou prírody a štýlom, akým dokáže využívať 
cestovný ruch, akú má prepracovanú sta-
rostlivosť o turistov. Naďalej budem zbierať 
tipy, kam sa oplatí ísť na  výlet v  Rakúsku, 
a  ktovie, kam ma zaveje vietor neskôr. 
Sledujte ma na  Facebooku (Láska na  bi-
cykli) a  na  Instagrame (laska.na.bicykli) 
a dozviete sa viac.

Krásne leto plné zážitkov 
z cestovania praje Šani.

R
Cestovanie

očami nitrianskej 
blogerky 

     akúsko 
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Mnohí si dnes nevieme rady 
s tým, či s fašistami diskutovať, 
alebo nie. Dokážeme 
rozhovorom zmeniť svetonázor 
druhého človeka? Alebo 
sa máme pokúsiť pochopiť 
konanie, ktoré sa nám 
absolútne prieči?

Poľský novinár Kazimierz 
Moczarski inú možnosť ako 
rozhovor nemal – po druhej 
svetovej vojne sa totiž ocitol 
v jednej väzenskej cele 
s generálom SS a strojcom 
definitívnej likvidácie 
varšavského geta Jürgenom 
Stroopom. Zo vzájomných 
rozhovorov vo väznici 
Mokotów vznikla táto kniha, 
ktorú samotný autor nenazýva 
literatúrou, ale „správou“. 
Rozhovory s katom, to je 
mimoriadne silný dokument 
o vzostupoch a pádoch jedného 
z najsilnejších nacistických 
pohlavárov i o tom, ako hlboko 
zakorenené a aké nemenné 
bolo zlo a čierno-biele videnie 
Tretej ríše. Odkaz tejto knihy 
smerom k dnešku je zjavný aj 
po štyridsiatich rokoch od jej 
prvého vydania.

Kniha Rozhovory s katom 
vychádza v preklade Milice 
Novákovej a s doslovom 
historika Dušana Segeša.

Posvätné prostitútky, tanečníci, 
do ktorých sa prevteľujú 
bohovia, kŕmiči lebiek 
i mníška, ktorá sa dobrovoľne 
vyhladuje na smrť. To nie sú 
obrázky z ďalekej minulosti, 
ale zo súčasnej Indie. Vykročíte 
po rušnej modernej ulici 
veľkomesta a o pár minút ste 
v celkom inom svete. Rýchlo sa 
rozvíjajúca indická ekonomika 
na jednej a vytrácajúce sa 
náboženské tradície na druhej 
strane. William Dalrymple 
prináša pohľad do súkromných 
životov deviatich ľudí, ktorí sa 
v modernej Indii 21. storočia 
rozhodli vydať na cestu viery.

Dalrympleova kniha Deväť 
životov je hlbokým exkurzom 
do najrôznejších foriem 
náboženských praktík, 
ktoré sa v Indii vyvinuli 
v priebehu vekov. Na deviatich 
reportážnych portrétoch 
demonštruje nielen indickú 
náboženskú pestrosť, ale aj 
príbehy mimoriadnych ľudí, 
ktorých osud zavial na cesty 
viery. Kniha Deväť životov 
vychádza v preklade Ladislava 
Bodíka.

Kniha je zbierkou esejí 
Doris Lessingovej, nositeľky 
Nobelovej ceny za literatúru, 
v ktorých kladie priame 
otázky, týkajúce sa nás 
všetkých: ako myslieť sám 
za seba, ako pochopiť 
a vyhodnotiť množstvo 
poznatkov, ktoré sme o sebe 
získali v oblastiach, akými 
sú psychológia či sociálna 
antropológia, ako si zvoliť cestu 
vo svete zaplavenom názormi 
a informáciami a ako sa 
pozrieť na seba a na spoločnosť 
novými očami.

Celoživotné pozorovanie 
rasových predsudkov 
a spoločensko-politického 
nátlaku do veľkej miery 
ovplyvnilo témy jej textov. 
O ľudskej skúsenosti 
nepremýšľa len v úzkom zábere 
na jednotlivca, ale v širšom 
spoločenskom kontexte. 
Osobitne ju zaujíma vedomie 
jednotlivca vo vzťahu ku 
kolektívu.
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„Nič podobné tu ešte nikdy 
nevyšlo,“ napísal britský 
Guardian o neapolskej ságe. 
Na pozadí Neapola, ktorý je 
taký zvodný, ako aj nebezpečný, 
a radikálne sa meniaceho 
sveta, rozpráva Elena 
Ferranteová s bezprecedentnou 
úprimnosťou a genialitou 
príbeh celoživotného 
priateľstva dvoch žien.

Príbeh stratenej dcéry 
je záverečným dielom 
strhujúcej ságy o dvoch 
ženách – premýšľajúcej 
a vzdelanej Eleny a neskrotnej 
Lily. Obe sú dospelé, majú 
manželov, milencov, deti 
a starnúcich rodičov. 
Priateľstvo im slúžilo ako 
kotva v živote. Obe sa 
snažili uniknúť zo štvrte, 
v ktorej vyrástli – bola 
väzením konformity, násilia 
a neporušiteľných tabu. Elena 
sa vydala, odišla do Florencie 
a napísala niekoľko kníh. 
V záverečnej časti ju 
neviditeľná sila znovu ťahá 
do Neapola.

Sľubnú mladú speváčku nájdu 
v lese brutálne zavraždenú 
s vyrezaným hrtanom. Vrah 
položil na jej telo starožitnú 
hraciu skrinku. Vyšetrovateľom 
sa vidí záhadná uspávanka, 
ktorú prehráva, povedomá, nik 
ju však nevie zaradiť. 

Hlavný inšpektor 
trondheimskej polície Odd 
Singsaker, ktorý sa ešte stále 
zotavuje z operácie mozgu, 
začína vyšetrovať vraždu.

Singsaker sa prednedávnom 
oženil s Feliciou Stoneovou, 
americkou detektívkou, 
ktorú stretol pri vyšetrovaní 
prípadu sériového vraha. 
Obáva sa najhoršieho, keď 
náhle nahlásia ako nezvestné 
ďalšie mladé dievča s pekným 
hlasom. Trondheimská polícia 
je na stope zločinov, ktoré 
zrejme spája stará uspávanka. 
V osemnástom storočí ju 
napísal záhadný skladateľ Jon 
Blund. Táto uspávanka sľubuje 
poslucháčom najpokojnejší 
najsladší spánok. Čas plynie 
a zdá sa, že unikajúceho vraha 
nič nezastaví.

Karim žije so svojím indickým 
otcom a anglickou matkou 
na londýnskom predmestí. 
Roky jeho dospievania 
zmení otcova premena zo 
sivého úradníka na „budhu 
z predmestia“, ktorý si opantá 
skupinku ľudí veriacich, že 
jeho východná múdrosť nie je 
len zásterka a spôsob, ako sa 
vymaniť z nudného života. 

Veľkú úlohu zohráva aj 
otcova nová známosť, 
krásna a ambiciózna Eva, 
a ďalší ľudia, prichádzajúci 
do Karimovho života zo 
starého indického aj nového 
britského prostredia. Nastávajú 
roky plné dramatických zmien, 
sexuálnych eskapád, ale aj 
politických a spoločenských 
zmien.

Román, preložený 
do dvadsiatich jazykov, voľne 
a veľmi vtipne reflektuje 
autorovo dospievanie 
na začiatku sedemdesiatych 
rokov v súvislosti s vtedajšou 
revoltou mládeže a celkovou 
spoločenskou situáciou. 
Veľkú úlohu v ňom zohráva 
aj populárna hudba, autorom 
soundtracku k štvordielnemu 
televíznemu spracovaniu 
románu bol David Bowie. 
Kureishi za svoj román získal 
Whitbreadovu cenu za najlepší 
debut roka.

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

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

Vo svojom druhom románe 
Ingar Johnsrud vyvrátil aj 
posledné pochybnosti, s kým 
máme do činenia – je tu autor 
s mimoriadnym talentom 
a citom pre detail, ale aj pre 
akciu a dramatické napätie. 
Jeho prvý román Viedenské 
bratstvo sa okamžite po vydaní 
zaradil medzi najpredávanejšie 
v Nórsku aj vo Švédsku, 
rovnaký osud malo aj jeho 
pokračovanie.
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Do okien ťukajú kvapky dažďa, 
slnečné svetlo sa skrýva za mrakmi, 
do domov sa votreli tma a chlad. 
Krátke tričká vystriedali dlhé 
rukávy, neskôr tenké svetre, 
nakoniec teplé bundy. Namiesto 
slnečných okuliarov si do tašky 
pribaľujeme dáždnik a namiesto 
dobrej nálady sa na tvárach ľudí 
po ránach usádza pochmúrny 
výraz odzrkadľujúci ráz súčasného 
počasia. Ako si zlepšiť náladu? 
Napríklad skutočnými jesennými 
zeleninovými hodmi.

Uhol pohľadu
Všetko závisí od uhla pohľadu a od prístu-
pu. Optimistický pohľad na  jeseň spísali 
na svojom čoraz populárnejšom blogu na-
príklad sestry Hemsleyové, blogerky, ktoré 
sa vo Veľkej Británii behom dvoch týždňov 
dostali do  povedomia väčšiny internetovo 
aktívnej verejnosti.

Melissa a  Jasmine Hemsleyové súhlasia 
s tým, čo tvrdí väčšina z nás: Chuť na ľahké 
jedlá a čerstvé surové ingrediencie vystrieda 
na  jeseň túžba po  ťažších, teplejších, tuč-
nejších a  sladších pokrmoch. Práve preto 
sa treba na  toto ročné obdobie pripraviť 
i  z  kulinárskeho hľadiska. Sestry odporú-
čajú zozbierať niekoľko receptov na  vyso-
kovýživné jedlá plné zdravých a kvalitných 
ingrediencií. Vyhneme sa vďaka tomu často 
upadajúcej kreativite, ktorá sa v lete pohrala 
s  niekoľkými kúskami práve dozretej zele-
niny a  v  momente vytvorila chutný šalát. 

Na  jeseň, keď sa vonku ochladí, na  šaláty 
nemáme takú intenzívnu chuť. To, čo si 
naše chladnúce telo pýta, je totiž teplo.

Sestry Hemsleyové považujú za  hlavné 
jedlo septembra a októbra polievky − husté, 
krémové, redšie a chrumkavé, slané, sladké, 
raw, vegánske i  mäsové. Myslíte, že raw 
polievky v tomto ohľade zaostávajú? Vôbec 
nie! Ak máte ten správny vysokovýkonný 
mixér, akým je napríklad Vitamix, dokážete 
si pripravenú polievku ohriať na  príjemnú 
teplotu, ktorá zahreje organizmus a nezničí 
enzýmy, prítomné v zelenine a iných ingre-
dienciách. Podobne je to aj s  nápojmi. Ak 
vás ranné smoothie príliš ochladzuje (ovo-
cie a  zelenina majú občas túto tendenciu), 
skúste si ho v mixéri mixovať o niečo dlhšie, 
pridajte kakaový prášok, škoricu, zázvor 
alebo štipku kajenského korenia, budete 
sa cítiť teplejšie, pripravení na  akékoľvek 
jesenné počasie.

Pri potrebe zmeniť jedálniček vplyvom 
nového ročného obdobia nemusíme nechať 
zdravé letné stravovanie zapadnúť prachom. 
Nemusí to ani zásadne znamenať, že výber 
kvalitnej čerstvej zeleniny a ovocia sa zúži. 
Dovoz exotických poľnohospodárskych 
produktov nás síce často vytrhne z  obme-
dzených chuťových možností, no skorá 
jeseň v  slovenskom podaní má takisto čo 
ponúknuť, a to i bez pomoci zo zahraničia.

Jesenní finalisti
Predstavujete si pri spomienke na  zeleni-
novú jeseň výhradne zemiaky a cibuľu? Ak 

      arebné
zdravie  
na tanieri

F
Gastronómia
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áno, je to veľká chyba. Hoci škála pestovaných 
surovín sa vo všeobecnosti zužuje, na  trhu stále 
nájdeme mnoho druhov chutnej domácej zeleni-
ny, na ktorej si Slováci pochutnávali už po gene-
rácie. Pripomeňme si zabudnuté chute slovenskej 
jesene.

PAŠTRNÁK
Nemýľte si ho s  petržlenom. Hoci sa tieto dva 
druhy koreňovej zeleniny podobajú, paštrnák 
je zvyčajne väčší, má lákavejšiu sladšiu chuť a  je 
výživovo bohatší. Okrem vitamínu C v ňom totiž 
nájdeme aj celý rad vitamínov skupiny B. Ako 
paštrnák využiť? V surovom stave ho možno po-
strúhať do šalátu, napríklad s mrkvou alebo jabl-
kami, použiť ho možno i ako inú varenú či dusenú 
zeleninu, ktorá sa hodí ako príloha, predovšetkým 
k mäsitým jedlám.

CHREN
Viete, kto je vo vitariánskych kruhoch jeho najlepší 
priateľ? Cvikla!!! Jesenný cviklovo-chrenový šalát 
je absolútnou lokálnou lahôdkou nabitou takým 
množstvom výživných látok, že z  tela, ako verili 
kedysi dávno, vyženie nielen choroby, ale aj zlých 
duchov.

Chren obsahuje rovnaké množstvo vitamínu C 
ako citrusy, no ak si ho nakopete sami, môžete 
byť presvedčení aj o  jeho maximálnej biokvalite, 
ktorá dovozové exotické ovocie rozhodne preko-
ná. Ak sa nestravujete vitariánsky, myslite na  to, 
že výživné látky v  chrene sa tepelnou úpravou 
mimoriadne rýchlo ničia. Ak sa teda chystáte pri-
praviť akékoľvek varené jedlo s príchuťou chrenu, 
pridajte ho do jedla až po odstavení z plynu alebo 
po vybratí z rúry.

KARFIOL
Mestské farmárske trhy môžu občas rozšíriť obzo-
ry i skúseným pestovateľom zeleniny. V poslednej 
dobe v  našich zemepisných šírkach možno nájsť 
nielen dobre známy biely karfiol, ale i  na  oko 
mimoriadne atraktívne karfioly fialové či zelené, 
ktoré sa predovšetkým v surovej kuchyni tešia veľ-
kej pupularite pre chuť, ale aj estetické hľadisko.

Keďže vyprážaný karfiol nepatrí práve k  naj-
zdravším pochutinám, skúste sa poobzerať po no-
vých receptoch a  pripravte si ho napríklad nasu-
rovo  –  rozdrvený na  drobné guľôčky ako základ 
pre vitariánsky kus-kus. Ak ho krátko povaríte či 
naparíte a rozmixujete, získate lahodné jemné pyré 
so skvelou chuťou, ktoré príde vhod napríklad 
v  období chrípky, keď si žalúdok pýta skutočne 
ľahké jedlá. A na čo nám je karfiol dobrý? Je snáď 
tou najlepšou prevenciou rakoviny hrubého čreva, 
obsahuje viac vitamínu C ako pomaranče a nájde-
me v ňom i draslík, kyselinu listovú, jód a železo.

FIALOVÁ KAPUSTA
Ak si chcete zabezpečiť bezproblémové trávenie 
a vyhnúť sa všetkým problémom, ktoré zanesené 
črevá spôsobujú, obráťte sa aj na  túto jesennú 

zeleninu vypestovanú priamo u  nás. Fialová ka-
pusta má vysokú antioxidačnú hodnotu a  čo sa 
obsahu vitamínov týka, je na  tom lepšie ako jej 
biela sestra. Nájdeme v nej i vitamín K a síru – mi-
nerál krásy, ktorý pomáha mastnej pleti i lámavým 
nechtom. Ak však všetky tieto vitamíny chceme 
z kapusty naozaj dostať, musíme o nej začať pre-
mýšľať ako o  hlavnom chode, nie ako o  bežnej 
dusenej prílohe ku kačici a knedle. Čo teda s fialo-
vou kapustou robiť v surovej kuchyni? Pripraviť si 
môžete napríklad tento skvelý jesenný šalát:

Sladký kapustovo-jablkový šalát 
po domácky
300 g červenej kapusty
1 stredne veľká cvikla
1 jesenné jablko
1 lyžica jablkového 
octu
1 lyžica svetlého medu

4 lyžice olivového 
oleja
1 hrsť vlašských 
orechov
mleté čierne korenie
soľ

Postup
Kapustu, cviklu a jablko pokrájame na čo najtenšie 
kúsky a zmiešame v miske. V šálke zmiešame jabl-
kový ocot, olivový olej, soľ, čierne korenie a med, 
vzniknutým voňavým dresingom prelejeme šalát. 
Vlašské orechy, ktoré sme vopred namáčali aspoň 3 
hodiny, polámeme na malé kúsky a posypeme nimi 
šalát. Všetko riadne premiešame a necháme odstáť 
30 minút, aby cvikla a kapusta zmäkli.

ČERVENÁ REPA
Pri vymenovaní chutnej zdravej jesennej zeleni-
ny z  lokálnych zdrojov nemôžeme zabudnúť ani 
na cviklu alias červenú repu. O jej účinkoch na zdra-
vie nikto nepochybuje, no do  jedálnička ju občas 
zabúdame pridávať jednoducho preto, že sa okolo 
nás povaľuje neustále a zdá sa nám nezaujímavá.

Po lete, keď nám vyhovujú predovšetkým cviklové 
šťavy, môžeme začať využívať cviklu aj v inom pre-
vedení  –  skvelé nátierky, boršč a  iné polievky či 
šaláty – to všetko v studenom i teplom prevedení, 
vo vegánskej i „všežrútskej“ verzii. Ak jete mlieč-
ne produkty, skombinujte ju s kozím alebo ovčím 
syrom a chutná večera je na svete. Ak sa stravujete 
vegánsky, podobný efekt dosiahnete skombinova-
ním cvikly s tofu syrom.

TEKVICA
Tekvica hokkaido, maslová i  muškátová  –  to 
všetko sú druhy optimisticky sfarbenej jesennej 
zeleniny, ktorú dokáže vypestovať i menej talento-
vaný záhradkár. U nás sú vďaka tekvici populárne 
predovšetkým jarmočné solené a pražené jadierka 
či vyrezané tekvicové hlavy so sviečkou uprostred, 
no tekvica ponúka oveľa viac. Dajú sa z nej pripra-
viť skvelé omáčky na cestoviny, husté sýte poliev-
ky, skvelé rizoto či zeleninové špizy.

Tekvica nepatrí výhradne do  varenej kuchyne. 
Môžete si z  nej pripraviť aj krémovú polievku 
s  kokosovým mliekom, chutné voňavé smoothie 
so škoricou a mandľovým mliekom alebo cesna-
kový syr zo surových tekvicových semienok.
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         vadba  
v kaštieli

 
V okolí Nitry sa nachádza niekoľko 

prekrásnych kaštieľov prerobených 
na luxusné hotely. Značnej obľube 

sa vo väčšine týchto hotelov tešia 
svadby. Ľudia prichádzajú prežiť 
svoj veľký deň na miesto, kde ich 

čaká krásne prostredie i profesio-
nálny prístup personálu. Teraz vás 

pozývame na tri miesta kde sa snúbi 
história, pekné prírodné prostredie, 

gastronomické zážitky s romantic-
kými zákutiami.

Park Hotel Tartuf 
Pár kilometrov za Nitrou v obci Beladice čaká 
na  vás príjemné prekvapenie. Miesto, ktoré 
neobjavíte náhodou, ale ako niečo nevšedné 
a drahocenné ho musíte chvíľu hľadať. 
Neoklasicistický kaštieľ ponorený v  roz-
hľahlom tichom parku, so štýlovými izbami, 
modernou gastronómiou, 5 kongresovými 
sálami, wellness centrom a  unikátnou galé-
riou. Ak vám neprekáža spev vtákov a cupot 
veveričiek, budete tu na správnom mieste.

Kaštieľ dala vybudovať rodina Jesenských 
okolo roku 1820. Neskôr ho odkúpil barón 
Henrik Lindelóf, ktorý ho na  prelome 19. 
a  20. storočia prestaval a  zväčšil v  duchu 
neoklasicizmu. V  neoklasicistickej podobe 
sa kaštieľ zachoval dodnes, ale v zmenšenej 
pôdorysnej dispozícii. 

 
Areál kaštieľa je spolu s priľahlým 
Pustochotárskym parkom národnou kul-
túrnou pamiatkou.“
Veľkej obľube sa v Park Hoteli Tartuf tešia 
svadby. Romanticky pôsobiaci kaštieľ je 
vhodným priestorom na  usporiadanie ne-
zabudnuteľného svadobného dňa. Ponúka 
5 salónikov a  reštauráciu s  kaviarňou. 
Svadobný obrad s  hostinou je možné pri-
praviť v interiéri ako aj exteriéri – v parku.

Hľadáte i  vy to pravé miesto pre svadbu, 
svadobnú hostinu alebo tiež samotný ob-
rad? Splňte si vaše priania, rozhodnite sa 
pre Park Hotel Tartuf  –  vaša svadba bude 
exkluzívna a neopakovateľná. 
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Château Appony ****
Renesančný kaštieľ šľachtického rodu 
Apponyiovcov sa po nákladnej rekonštrukcii 
premenil na luxusný 4-hviezdičkový hotel so 
slávnou barokovou knižnicou tohto starobylého 
rodu. Nachádza sa pár kilometrov za Nitrou v obci 
Oponice.

V jedinečnom hotelovom komplexe nájdete 
veľkorysé sály, štýlové izby a priestorné luxusne 
vybavené apartmány.

Hoci voňajú novotou, priestory kaštieľa skrývajú 
úžasný príbeh. V minulosti tu prebývali také 
významné osobnosti, ako členovia prezidentskej 
dynastie Roosveltovcov, Josephine Bakerová, ma-
haradža z Patialy, Thomas Cardeza – jeden z najbo-
hatších pasažierov na Titanicu, albánska kráľovná 
Geraldina a mnohí iní.

Vo svadobnej sále poskytuje hotel svadobným hos-
ťom veľkorysosť a luxus. Interiér miestnosti zdobia 
štýlové textilné tapety, vhodne zakomponované 
do dreveného obloženia. Stropy v miestnosti sú 
ozdobené jemnou kvetinovou štukou a dominantou 
miestnosti sú nádherné krištáľové lustre. Tento 
priestor poskytne pohodlie pre vyše 100 hostí. 

Ľuboš Trubíni

Hotel Chateâu Béla
Dokonalé miesto na rozprávkovú svadbu princa 
a princeznej môžete zažiť, ak si vyberiete kaštieľ 

Château Béla, ktorý je prerobený na päťhviezdičkový 
hotel. Dedinka Belá, kde sa toto unikátne dedičstvo 

nachádza, je neďaleko Štúrova. Päťhviezdičkový 
hotel ponúkne zamilovaným párom čarovné priesto-

ry a servis pre ten najkrajší deň.

Prostredie, v ktorom kaštieľ leží, kostolík a krásne 
vyzdobené priestory hotela už očarili mnoho 

neviest a ženíchov. Môžete si vybrať z niekoľkých 
miestností, či uprednostňujete barokový štýl veľko-
lepej Orangerie, obrovský priestor Hala Belá alebo 

príjemnú miestnosť Salon d Or s neskutočným 
výhľadom na romantický park. Jemne zariadené 

izby Hotela Château Béla si môžete prenajať až pre 
90 hostí, stravovanie a priestor až pre 200 hostí. 

Vyberte si salón podľa vašej potreby na svadbu, 
využite letnú terasu či romantické záhrady kaštieľa, 
a la cart večeru či bufetové stoly, kvetinovú výzdo-

bu, obrad úradný či obrad v kostolíku, fotografa, 
kaderníčku či kozmetičku, všetky vaše požiadavky 
vám splníme k vašej nadmernej spokojnosti. Vaši 

hostia budú určite očarení z kulinárskych špecialít 
a vín z našich pivníc.

Taktiež ponúkame exluzívny prenájom všetkých 
priestorov a areálov patriacich Château Béla.
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Lucia Šoralová a Nerez pridávajú   
jesenné koncerty úspešného turné!

Jarné turné Lucie Šoralovej a kapely Nerez malo veľký úspech, a tak 
sa rozhodli pokračovať aj na jeseň. Pridávajú tri koncerty v Novom 
Meste nad Váhom, Banskej Bystrici a Bratislave.

Fanúšikovia toto netradičné hudobné  spojenie oceňovali a vraveli 
o nádhernom zážitku, ktorý chcú hudobníci dopriať aj ďalším nad-
šencom kvalitnej hudby. Na  koncertoch zaznie program zložený 
z piesní Lucie Šoralovej a jej kapely La Alma, ďalej piesne Nerezu, 
napríklad „Kočky“ či „Kytička“, ktoré kedysi s nimi spievala Zuzana 
Navarová, a aj súčasné skladby tejto obľúbenej českej kapely. Nebude 
chýbať ani slávna pieseň „Já s  tebou žít nebudu“, ktorej Lucia 
a Nerezáci nedávno dali novú podobu. Nenechajte si ujsť koncerty, 
z ktorých cítiť čistú radosť z hudby!

Vianočné mystérium v Starom divadle

Na koniec novembra zaradilo Staré divadlo Karola Spišáka do svoj-
ho repertoáru premiéru inscenácie Vianočné mystérium na  mo-
tívy rovnomennej knihy nórskeho spisovateľa Josteina Gaardera. 
Režisérom bude divadelník s bohatými skúsenosťami Jozef Krasula. 
Výtvarnú podobu a hudbu vytvorí rovnako skúsený tvorca Peter
Janků.

Gaderská dolina

Leží v západnej časti Veľkej Fatry a má len 18 kilometrov. Je to nená-
ročná trasa vhodná na rodinný výlet peši či na bicykloch. Výhodou 
je, že do  doliny majú autá vjazd zakázaný. Na  pomerne malom 
území je veľa prírodných skvostov a  krásnych zákutí, ktoré lákajú 
turistov aj filmárov – nakrúcali tu napríklad prvý film o Jánošíkovi.

Vstupnou bránou do doliny je obec Blatnica. V jej blízkosti sú zrú-
caniny rovnomenného hradu. Samotná dedina je cennou archeolo-
gickou lokalitou. Trasu lemujú sivé vápencové skaly a biele dolomity, 
ktoré zub času vymodeloval do  zaujímavých útvarov. Geológovia 
v  týchto miestach našli úlomky koralových útesov a  skamenené 
ulity pradávnych morských živočíchov, pamiatky na tropické more, 
ktorým bola pred tisíckami rokov Gaderská dolina zaliata.

Popradské pleso

Vysoké Tatry ponúkajú menej či viac náročné trasy, no výlet k naj-
navštevovanejšiemu plesu našich veľhôr zvládne aj menej zdatný 
turista. Zo železničnej zastávky Tatranských elektrických železníc 
Popradské pleso sa vyberte po  modrej turistickej značke. Cesta 
k nemu trvá približne hodinu a  trasa čiastočne kopíruje asfaltovú 
príjazdovú cestu. Neďaleko plesa je Symbolický cintorín, ktorý sa 
skrýva v tieni limbového hája. Je tam kaplnka, vyrezávané drevené 
kríže a desiatky pamätných tabúľ s menami obetí hôr.

Vodné mlyny

Na  Malom Dunaji nájdete unikátne technické pamiatky jedného 
z  remesiel, kedysi najrozšírenejších na  Slovensku, mlynárstva. 
Vodné mlyny v Dunajskom Klátove, Tomášikove, Jahodnej či v Jelke 
sú pozoruhodnými stavbami, ktoré stoja za návštevu. Mlyn v Jelke 
dokonca pre jeho architektúru považujú za  stredoeurópsku raritu 
a v blízkosti obce je skanzen zameraný na poľnohospodárstvo.

Skalné obydlia

Obydlia vytesané v skale v obci Brhlovce neďaleko Levíc vraj vznikli 
kvôli ochrane tamojšieho obyvateľstva pred nájazdmi Turkov v 16. 
a 17. storočí. Okrem priestorov na bývanie si ľudia skalu prispôsobili 
aj na hospodárske priestory. Kamenárstvo patrilo k najdôležitejším 
formám obživy, techniku ťažby a spracovania kameňa sa vraj naučili 
od talianskych staviteľov miestneho kaštieľa. 

         o s načatou
                     jeseňou? 

Tipy na voľný čas

Kultúra

Príroda





Slovenské 
tradície  
v móde
16.8. – 6.9.2017

Slovenské ľudové kroje 
ako pramene módnej 
inšpirácie od histórie 
po súčasnosť 

foto: Marcel Jancovic / Shutterstock

• výstava unikátnych slovenských 
ľudových krojov

• prepojenie krojov s jednotlivými 
oblasťami Slovenska

• súčasná móda inšpirovaná 
tradičnými krojmi

1. – 6.9.2017 
výstava krojovaných bábik

4. – 10.9.2017 
predajné stánky s výrobkami inšpirovanými 
slovenskými ľudovými prvkami

9.9.2017 o 17.00 h
etno fashion show 
slovenské ľudové motívy v móde, folklórne  
inšpirácie naživo a účinkujúci Zem spieva

10.9.2017 o 15.00 h
Tancuj, tancuj s nami 
folklórny program pre deti
spojený s detským tanečným domom

Podmienky získania vstupenky na etno fashion show: 
www.mlyny-nitra.sk/podujatia


