Príďte si
vybrať
novú obuv
do predajne
Deichmann!
Predajňu DEICHMANN
nájdete v Galérii MLYNY
na 1. poschodí.
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Čas klobúkov
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Pre našich najmenších

ditoriál

Jeseň – pocity
a fakty

Čas nových, stálych lások.

Jeseň je čas plný zmien
a príprav na oddych.

Po dovolenkovom čítaní ľahších
žánrov sa začítajte do kvalitnejšej
literatúry, po divadelných
prázdninách navštívte dobré
divadelné predstavenie
a nakŕmte tak i svoje vnútorné ja.

Ľudia, ktorí žijú na rovníku alebo v jeho oblasti,
nikdy nezažijú jeseň.

Pestrá paleta farieb, ktorej vládne
fialová vo všetkých jej podobách.
Podľa NASA je jeseň „sezónou aurory“. Je to preto,
že geomagnetické búrky sa vtedy vyskytujú dvakrát
tak často ako počas iných období v roku.

Obdobie plné vôní, pečených
zemiakov, husacej pečene,
gaštanov a ohňa.
Ak oddnes začnete priberať, môže za to aj jeseň.
V tomto období máme tendenciu jesť viac
mastných potravín.

Koniec letných vôní, lákajúcich
k letmým dobrodružstvám.
Je tu čas ťažších vôní, vábivých
a podmanivých, sľubujúcich
pohodlie a bezpečie.

Jedna zo štúdií dokázala, že atraktívnosť mužov
a žien je väčšia v chladnejšom období. Takže počas
jesene úplne najviac. Ak nemáte partnera, je
možné, že niekoho zaujmete práve teraz.

Historicky sa jeseň považuje za symbol štedrosti, ale
aj smrti. Tento dualizmus bol najväčšou inšpiráciou
pre spisovateľov a umelcov. Preto vzniklo mnoho
diel práve počas tohto obdobia. V nich sa smrť alebo
koniec niečoho stával podstatou deja.

A nakoniec niečo pre šťastie.
Podľa povery majú aj padajúce
listy svoje čaro. Každý list, ktorý
chytíte, kým padá zo stromu
na zem, vám prinesie šťastie.
Tak to využite!
Krásnu jeseň vám všetkým!

10. – 11.

,,Detský divák je
nekompromisný,, rozhovor
s A. Jančinom

14. – 15.

Moderná klasika
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Hubert de Givenchy – tvorivý
aristokrat
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DAB – Muži a ich svet
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Hebké zlato – hodváb
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Nohy v pohodlí
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Najlepšie vlasové zábaly
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To najlepšie z Vnímavých
hračiek
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Tekvicové hody
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Marek Hamšík ako ho
nepoznáme

52. – 54.

Letom svetom

58. – 59.

Podmanivá silueta bez
námahy

64. – 65.

Hladina testosterónu u mužov a žien je na jeseň
na najvyššej úrovni. Vedci špekulujú aj nad tým, že
to môže byť dôsledkom starých inštinktov párenia.

Jesenné čítaníčko

Mgr. art. Andrea Marešová
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re každé vaše ja

Jesenná
kolekcia
2018
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Na jeseň 2018 je dámska
kolekcia H&M o rôznych
aspektoch bytia modernej
ženy, objavujúc variabilitu
v osobnom štýle.

„Túto sezónu oslavuje
rozdielnosť ženskosti. Kolekcia
obsahuje niečo pre každé vaše ja,
preto sa sústreďuje na samostatné
kúsky, ktoré sa ľahko kombinujú v rámci
kolekcie, ale aj v spojení s už existujúcim
dámskym šatníkom. Môže to byť vaše
bohémske ja, biznis ja, pohodlné
ja alebo party ja,” hovorí Pernilla
Wohlfahrtová, Head of
Design pre H&M.

Celkový pocit je však
sebavedomý, uvoľnený a jemne
romantický. Kolekcia bude dostupná v H&M
predajniach a online na hm.com 13. septembra 2018.
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Farebná paleta jesennej kolekcie obsahuje ťaviu
hnedú a krémovú s pridaním pudrovo ružovej, fialovej,
staroružovej a bordovej. Dominujú ženské siluety
s vysokými goliermi, zaväzovacími rukávmi s objemom
a vysokými pásmi. Dlhé kabáty ťavej farby sú jesennou
klasikou, ale tentokrát je kabát v jemnejších líniách
a textúrach. Stredne dlhé šifónové šaty, romantické
blúzky, pohodlné oversized úplety, jesenné kvetinové
printy, kocky a čipka, to všetko nájdete v jesennej
kolekcii H&M 2018.

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

Prichádza čas
Klobúk, ohrozený módny druh, sa
s príchodom jesene vracia
na scénu. Hodí sa nielen
na dostihy či svadby,
ale aj do ulíc.

Privítajme doplnok, ktorý bol kedysi
nutnosťou, neskôr výstrednosťou
a dnes? Dnes je príjemnou a zábavnou
alternatívou k dotvoreniu štýlu. Prikryť
hlavu a zvýrazniť sa tým v dave vyžaduje
istú dávku odvahy. Keď však ponesiete
klobúk s istou ležérnosťou, nemôžete sa
strápniť. Džínsy s košeľou, svetrom, sakom
alebo koženou bundou a k tomu klobúk
v pánskom štýle, to je ideálny komplet
do jesenných dní pre mužov aj ženy.
Klobúky v klasickej fazóne ponúkajú celkom jednoduchý spôsob,
ako sa predviesť. Zvyšujú postavu a vyvolávajú atmosféru
nadradenosti. Dievča so širákom v hippie štýle alebo zrelá dáma
v minimalistickom klobúčiku zrejme upútajú pozornosť, naskrze
však pozitívnu.Pokrývky hlavy sú nedocenené. Hodia sa do zlého
počasia, ale dokážu vás aj zachrániť, keď si nestihnete umyť či
načesať vlasy. V sekunde budete elegantná!
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na klobúky
Pokrývky hlavy sú nedocenené. Hodia sa
do zlého počasia, ale dokážu vás aj zachrániť,
keď si nestihnete umyť či načesať vlasy. V sekunde
budete elegantná! Pre každú hlavu, príležitosť aj
náladu existuje klobúk. Za vyskúšanie v obchode nič nedáte.
Experimentujte! Vyberte si pre seba ten pravý kúsok , ktorý
umocní váš každodenný šarm.
Fedora, dodnes najrozšírenejší typ klobúka sa prvýkrát objavil
v roku 1882. Na hlave ho mala Sarah Bernhardtová, predstaviteľka
ruskej princeznej Fedory, hlavnej postavy divadelnej
hry Victoriena Sardoua.
Na konci 19. storočia sa z pôvodne ženského modelu stal predovšetkým
klasický pánsky klobúk, vyrábaný po celom svete v miliónoch kusov.
Stal sa symbolom doby americkej prohibície a gangstrov a detektívov
30. rokov 20. storočia, k čomu prispeli aj hollywoodske štúdiá. Moderná renesancia
fedory je neodmysliteľne spätá s klobúkom Indianu Jonesa v podaní Harrisona Forda.
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Fedora má trochu pretiahnutý tvar, mäkkú korunku so širším okrajom, ktorá je zvyčajne
tvarovaná tak, aby tienila oči. Na vrchole koruny je často podlhovastá alebo trojuholníková
priehlbina a po stranách koruny bývajú vymodelované jamky. Fedora, ktorú vyrába už od roku 1865 aj
firma Stetson, je elegantným a štýlovým klobúkom, ktorý svojho nositeľa perfektne chráni pred nepriazňou
počasia. Klasická fedora je plstená, ale existujú aj variácie z kože či bavlny.
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ookbook

detská kolekcia
jeseň 2018
14,99 €

19,99 €

19,99 €

12,99 €

14,99 €
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34,99 €
19,99 €

12,99 €

9,99 €

17,99 €
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Predajňu LINDEX nájdete
v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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Každý človek potrebuje v živote priestor,
kde môže zabudnúť na svoje postavenie,
povinnosti, ciele, následky...

Absolvent činoherného herectva Vysokej školy
múzických umení v Bratislave Adam Jančina
hosťuje v niekoľkých inscenáciách Slovenského
národného divadla (Polnočná omša, Fanny
a Alexander, Vojna a mier, Rodáci, Tak sa na mňa
prilepila) a od sezóny 2018/2019 sa stane novou
posilou v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.
V rozhovore prezradil vtipné príhody zo študentských čias, čím mu je blízka poetika Františka
Švantnera a čo očakáva od angažmánu v nitrianskom bábkovom divadle.
Mal si obľúbeného bábkového hrdinu?
Falco z Nekonečného príbehu! S ním by som
sa rád raz stretol a zahral si s ním na javisku.
(smiech)
Na základnej škole si navštevoval divadelný
súbor. Moja otázka znie: Prečo práve
divadlo? Čím si ťa získalo?
Lákali ma filmy a televízia, a preto som
chcel byť hercom. Už ako dieťa som sa
chcel vidieť na obrazovkách televízie. Keď
som vyhral Hviezdoslavov Kubín, tak som
prvýkrát pocítil súzvuk s javiskom. Bol
som malý chlapec, ktorý sa postavil s veršovaným príbehom od úžasného Daniela
Heviera (prezradím, že sme s Danom kamaráti, a mal som tu česť, že mi tento text
napísal na mieru) a prerozprával ho ako
monológ pred plnou sálou cudzích ľudí.
A tí ľudia v sále na mňa reagovali. Počúvali
ma, bavilo ich to. Tá energia sa mi vracala späť a napĺňala ma radosťou. Nejakým
spôsobom sme boli zrazu prepojení. To
ma prekvapilo a bavilo ešte viac. Nakoniec
som od publika dostal obrovský potlesk.
Pamätám si, že v ňom bola obrovská
sila a ja som bol zaň neskutočne vďačný
a šťastný. Niečo sa vo mne pohlo. Toto bol
ten moment, keď som sa zamiloval do divadla. Je to silná spomienka.
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Podelíš sa o nejaké vtipné zážitky zo štúdia
na konzervatóriu?
Mám iba vtipné zážitky. Samozrejme, že
sme sa tam aj učili a veľa sme na sebe pracovali – od ôsmej rána do šiestej večer každý
deň. Pamätám si, ako sme sa s jednou mojou
spolužiačkou pozabudli v zamknutej triede
(nechceli sme byť rušení počas tvorivého
procesu) a vrátnička si myslela, že v budove
už nikto nie je, a tak školu zamkla a odišla.
My sme sa nevedeli dostať z budovy. Herecké
triedy boli na treťom poschodí a od spodných sme nemali kľúče. Nakoniec sme
ako praví zlodeji vyliezli cez malé okienko
na pánskej toalete. Ale pozor! To sme sa
dostali len na školský dvor. Ešte sme museli
zdolať vysoký kamenný múr a prehovoriť
školníkovu ženu, aby nevolala políciu, že to
je v poriadku. Ale nakoniec sme to zvládli.
Bol som veľký huncút. (smiech)
Ďalšia kapitola v tvojom živote súvisí so
štúdiom na Divadelnej fakulte VŠMU
v Bratislave. Ktorý predmet si obľuboval?
A ktorý predmet menil tvoju tvár na citrón?
Zbožňoval som hereckú tvorbu, kvôli ktorej som tam prišiel. Aj keď je pravda, že
v prvom semestri som aj ušiel z hodiny...
Taktiež som mal veľmi rád pohyb, keďže
milujem telesnú aktivitu. Rozhodne som
sa cítil kyslo na teórii hlasu a reči, ktoré
som si o rok aj zopakoval. Asi mám nejaký
rečový defekt. Neviem. Pokojne ma upozornite. Ja som ho doteraz nenašiel, a to
sa svojím hlasom živím. (smiech) Ale nie.
Pravdou je, že som si len nesadol s pedagógmi týchto predmetov, čo sa občas stane,
a miesto toho, aby som hľadal spoločnú
cestu, radšej som tam nechodil, čiže som si
to opakovanie zaslúžil. Na druhý rok som
zapracoval a opravil si to. Asi som z roka
na rok múdrejší... (smiech)

Diváci ťa mohli vidieť aj v inscenácii
Nevesta hôľ, ktorú pre SND režíroval
Roman Polák. Tento román napísal
František Švantner, popredný predstaviteľ
prózy naturizmu. Ako vnímaš spôsob,
akým Švantner vykresľuje postavy,
prostredníctvom živočíšnosti, pudovosti?
Myslíš si, že ľudia sú viac pudovo alebo
racionálne založené bytosti?
Určite je to kombinácia oboch faktorov.
Záleží na tom, čo v jednotlivcovi prevláda.
Myslím si, že každý človek potrebuje v živote priestor, kde môže zabudnúť na svoje
postavenie, povinnosti, na svoje ciele, na následky. A iba si jednoducho iracionálne zatancovať s vlkom ako Zuna. Vypustiť tak zo
seba všetko, čo ho dusí. Len by bolo pekné
ustrážiť, kedy si to môžeme dovoliť. (úsmev)
Účinkoval si v mafiánskom seriáli Vdova
a tiež aj v kriminálnom seriáli Za sklom.
Ide o žánre, ktoré sú ti ako hercovi blízke?
Ak áno, čím?
Áno, sú. Mňa veľmi baví odkrývanie a toto
je vďačný žáner na odhaľovanie motívov,
motivácie či charakterov. To, čo sa javí
kladne, sa môže vykryštalizovať ako niečo
negatívne, a to, čo pôsobí negatívne, môže
byť pozitívne. A možno je to len jednoducho
tým, že som chlapec a bavia ma akčné scény.
(úsmev)
Hral si aj v komediálnom seriáli s prvkami
westernu Divoký Zapadákov. Ako si
s odstupom času spomínaš na natáčanie?
Na tento projekt nedám dopustiť. Aj keď
to bola náročná práca, cítil som sa tam ako
na dovolenke. Natáčali sme vo Westernovom
mestečku v Boskoviciach pri Brne. Vždy
sme tam cestovali na viac dní. Z toho sme
boli dvanásť hodín na pľaci a zvyšok sme
mali voľno. Vždy nás tam niečo upútalo.

Trávili sme čas s obyvateľmi toho mestečka,
ktorí sa o nás starali. Cítil som sa ako v inom
svete. Naučil som sa jazdiť na koni a narábať
s koltom. Nehovoriac o tom, že na tomto
projekte sme sa stretli samí kamaráti, a tak
sme sa navzájom prekvapovali, rozosmievali a zabávali. Hneď by som sa tam vrátil.

Detský divák je ten
najnekompromisnejší.
Ak ho to nebaví, veľmi
rýchlo vám to dá pocítiť.

Prečo sa rozhodol absolvent činoherného
herectva zúčastniť konkurzu v Starom
divadle Karola Spišáka v Nitre?
Pretože som chcel niekam patriť. Cítim, že
potrebujem nadobudnúť nové skúsenosti
v kolektíve profesionálneho divadla. Cítim,
že potrebujem dostať dostatočne veľký
a najmä pravidelný priestor na realizáciu,
aby som sa mohol zdokonaľovať a profesionálne naďalej rásť. Naučiť sa niečo nové.
Potrebujem sa ,,vyhrať“. Konkrétne bábkové divadlo som si vybral preto, lebo mám
kladný vzťah k deťom. Rád s nimi pracujem
a venujem sa im. Nehovoriac o tom, že detský divák je ten najnekompromisnejší. Ak
ho to nebaví, veľmi rýchlo vám to dá pocítiť.
Nesmiete si dovoliť poľaviť ani na sekundu.
Ďalším dôvodom je, že viem hrať na klavíri
a v tomto divadle sú hudobné nástroje veľmi
používané. Taktiež budem mať šancu pričuchnúť aj k nejakým ďalším nástrojom.
Máš obľúbený typ bábky?
Priznám sa, že som v živote v rukách bábku nedržal. Ale učím sa rýchlo a hlavne sa
na túto novú skúsenosť teším. Verím, že
ma to moji budúci kolegovia všetko naučia
a všetko mi vysvetlia. O rok budem už na túto
otázku vedieť určite odpovedať. Sám som
zvedavý na odpoveď.
Čo očakávaš
od angažmánu
v Starom
divadle
Karola
Spišáka
v Nitre?
Moji pedagógovia na VŠMU
ma naučili analyzovať postavy, uvedomovať si situácie a vnímať
dané okolnosti, aby som mohol pochopiť psychológiu postáv
a prežívať to, čo cítia. Ide o ilúziu skutočnosti, keď by mal divák zabudnúť na to,
že sa prišiel pozrieť do divadla na predstavenie, ale mal by mať pocit, že je svedkom niečoho skutočného, čo sa práve deje. Je to taký
herecký základ, vytvoriť niečo pravdivé.
Staré divadlo Karola Spišáka je bábkové divadlo, teda ide o istú formu štylizácie. Vždy,
keď som sa stretol so štylizovanou formou
divadla, bola mi trochu cudzia. Mám v nej
veľa medzier a chcem to zmeniť, a preto sa
teším, čo prinesie nasledujúca sezóna.
Spracovala: Miroslava Košťálová

11

Naspäť
do školy
12 €
19 €

15 €

9€
15 €

8€
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13 €

9€

Náš jesenný
výber
13 €

49 €
8€

9€
55 €

9€
59 €

39 €

19 €

13
25 €

29 €
Predajňu C&A nájdete v Galérii MLYNY
na prízemí a 1. poschodí.

17 €

M
oderná
klasika
Jesenná sezóna
v znamení
Chelsea boots

ECCO sa inšpirovalo klasickým modelom obuvi a pridalo
k nemu svoju vlastnú esenciu. Kvalitnú prémiovú kožu a typické
pohodlie značky ECCO nájdete v novej jesennej kolekcií
členkových topánok. Nová kolekcia Chelsea boots kombinuje
ležérnu eleganciu, funkčnosť a pohodlie na celý deň v meste,
ako aj na prechádzku na vidieku. Nové jesenné modely sú tak
modernou bodkou vášho ležérneho štýlu.
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ECCO je jedným z popredných
svetových výrobcov obuvi, ktorá je štýlová
a pohodlná zároveň. Svoj úspech dosiahla kvalitou
a používaním inovatívnych technológií so zachovaním
dedičstva pravej obuvníckej a remeselnej zručnosti.
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Pohodlie bez kompromisov a pravá obuvnícka
zručnosť sa odrážajú aj v najnovšej
kolekcii ECCO.

Predajňu ECCO nájdete
v Galérii MLYNY na prízemí.

Hubert de
Givenchy
Aristokrat
s neopakovateľným štýlom
Gróf Hubert James Marcel Taffin de Givenchy mal
len 17 rokov, keď sa prvýkrát presťahoval do Paríža. Hoci ho rodina ťahala k inému zamestnaniu,
sám našiel svoje poslanie v móde. Už ako tínedžer
pracoval pre vtedy neznáme mená, ako Pierre
Balmain, Christian Dior či Elsa Schiaparelli, až sa
nakoniec rozhodol tvoriť pod vlastnou značkou.
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V roku 1952 vznikol módny dom Givenchy, ktorý
mal pred sebou slávnu budúcnosť a spomínaným
menám sa stal silnou konkurenciou.
Prvé modely značky Givenchy boli silným
kontrastom k uhladenej móde Dioru, no
práve preto si okamžite našli obrovské

množstvo fanúšikov. Prvá úspešná kolekcia
bola inšpirovaná parížskou topmodelkou
Bettiny Graziani. Rok po založení vlastnej
značky sa stal zlomovým najmä vďaka
stretnutiu s mladou herečkou Audrey
Hepburnová pri natáčaní filmu Sabrina.
Onedlho sa krehká kráska stala múzou

withGod / Shutterstock.com

značky Givenchy a jej ikonické „malé čierne“ šaty pokladajú fashion dizajnéri dodnes
za základ ženského šatníka. Herečka
o módnom návrhárovi povedala: „Jeho
šaty sú jediné, v ktorých sa cítim sama sebou. Je ďaleko viac než len krajčír, vytvorí
vašu osobnosť.“ V roku 1953 sa Givenchy
stretol aj so svojím idolom Cristobalom
Balenciagom, ktorý mierne ovplyvnil jeho
štýl.
Sláva dámskej línie však značke nestačila.
Po otvorení niekoľkých ďalších butikov
mimo Paríža (napríklad na Manhattane)
vznikla v roku 1957 kolekcia parfumov
a neskôr v 60. rokoch prišla na rad aj pánska kolekcia. V jeho dielach sa často odrážalo čaro umeleckých diel predchádzajúcich
storočí a eleganciu striedala extravagancia.
Ďalším veľkým fanúšikom značky Givenchy

sa stali ikony, ako prvá dáma USA Jackie
O´Kennedyová, Marlene Dietrichová,
Ingrid Bergmanová, Jeanne Moreauová či
Grace Kellyová. Po pánskej kolekcii prišla
aj ďalšia chuťovka pre pánskeho fanúšika, spolupráca s automobilovým kráľom
Ford Motor Company, s ktorým spoločne
v 70. rokoch vytvorili limitovanú edíciu
automobilu Lincoln Continental Mark.
V roku 1988 módny dom Givenchy kúpil
luxusný konglomerát Louis Vuitton Moët
Hennessey, no až do roku 1995 vyšlo ešte
niekoľko ďalších kolekcií spod rúk úspešného dizajnéra a biznismena.
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Dodnes funguje pod vlastným menom
a pracovali preň také významné mená,
ako Alexander McQu-een, John Galiano
a naposledy Riccardo Tisci. V roku 1995 sa
Hubert de Givenchy odobral na dôchodok

a okrem občasného komentovania štýlu
britskej monarchie či nových kolekcií
iných značiek sa už na verejnosti príliš
neukazoval. Web mediamass.com sa snažil
skompletizovať majetok umelca, ktorý bol
majiteľom mnohých akcií a realít. Vlastnil
vysoký podiel v kozmetickej značke
CoverGirl, niekoľko reštaurácií, napríklad
sieť Fat de Givenchy Burger, futbalový tím
Beauvais Angels, mal vlastnú značku alkoholického nápoja Vodka – Pure Wonderde
Givenchy – France, kolekciu parfumov
With Love from Herbert a kolekciu oblečenia pod hlavičkou Hubert de Givenchy
Seduction. Časopis People With Money ho
aj napriek zdanlivému úpadku od začiatku
tisícročia zaradil do rebríčka top najlepšie
zarábajúcich módnych návrhárov s majetkom vo výške 245 miliónov dolárov.

N

ajlepší pocit
z nosenia je ten
prirodzený

To je motto rakúskej značky HUBER, ktorá tento
rok oslávi 110. výročie. Vysokokvalitné spracovanie rakúskych materiálov a eko-bavlny v kolekciách dámskej a pánskej bielizne a pyžám značky
HUBER zaručujú neobyčajný pocit pohody pri
nosení.
Jesenné kolekcie značky HUBER môžu
zákazníci nájsť v predajni SKINY v Galérii
Mlyny na 1. poschodí. Elegantný dizajn
dámskej kolekcie pyžám a nočných košieľok MOONLIGHT DREAMS v kombinácii
s jemným modalom vytvárajú pri nosení
harmóniu tela a duše.
URBAN LIVING je pánska kolekcia pyžám
zo 100 % eko-bavlny s možnosťou kombinácie dlhých a krátkych tričiek a nohavíc,
vhodných nielen na noc. Pre dámy so ženskými tvarmi je určená funkčná minimizer
podprsenka BODY FAVOURITE s veľkosťou košíkov 75-100C,100D,95E,90F,90G
U slovenských zákazníčok je veľmi obľúbená podprsenka BODY COUTURE so spevnenými kosticami pre lepšiu podporu a vystuženými, širšími ramienkami. V ponuke
je vo veľkostiach košíkov B,C,D,E,F a farbách champagne, telová, čierna a modrá.
Sťahujúce tielka a nohavičky JUST
SHAPE vyčaria štíhlu siluetu na zvláštne
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príležitosti.Bavlnená podprsenka bez kostíc
BRA SELECTION je určená ženám, ktoré
sa chcú cítiť pohodlne v práci, doma aj pri
športe s veľkosťou 75-100B,100C,100D.
Kolekcia dámskej bielizne CELINE zaujme
jemnou bordó čipkou a vzrušujúcimi strihmi pre sexi look.

SELECTIVE MEN je pánska kolekcia novej
generácie. Materiálové zloženie modalu
v kombinácii s elastanom zaručuje perfektný pocit z nosenia každý deň. Pre náročných zákazníkov je určená pánska bielizeň
TYSON z Lyocelu – prírodného materiálu vhodného pre veľmi citlivú pokožku.
Udržiava jej prirodzenú teplotu a vlhkosť.

Hubber
hautnah oslávi
tento rok 110.
výročie od svojho
založenia.
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SKINY TEAM sa teší
na ctených zákazníkov
v Galérii MLYNY
na 1. poschodí

M
uži
a ich svet

Témou novej sezóny
v Divadla Andreja
Bagara v Nitre budú
muži a ich svet

Muži bez hraníc – to je hlavná téma divadelnej
sezóny 2018/2019 v Divadle Andreja Bagara (DAB)
v Nitre. Po predchádzajúcej sezóne s názvom
Cherchez la femme, venovanej ženám, tak DAB
prenieslo pozornosť na mužov a mužský svet.
Všetky pripravované premiéry v sezóne 2018/2019
prinášajú mužské témy a výrazné mužské postavy.
Autori a režiséri všetkých pripravovaných titulov sú
muži a jednotlivé hry prinášajú príležitosť najmä
mužským hereckým osobnostiam divadla. Celkovo
pripravuje DAB na sezónu 2018/2019 päť premiér.
Diváci sa môžu tešiť na hry Mechanický pomaranč,
Dámsky krajčír, Meno, Hlava XXII a Drotár.
Téma Muži bez hraníc nesie so sebou nielen pozitívne, ale aj negatívne významy.
Na jednej strane sú muži, pre ktorých v boji
za pravdu neexistujú žiadne hranice, muži,
ktorí veľkosťou svojej mysle rušia hranice
všednosti či prinášajú do života nadhľad
a humor. Na strane druhej sú muži, ktorí
prekračujú hranice morálky, etiky, slušnosti
a tieto hodnoty obetujú pre svoj vlastný
prospech, úspech a moc, muži, ktorým nič
nie je sväté.
Téma Muži bez hraníc tak prináša strhujúcu
mužskú energiu, vášeň, silu, duchaplnosť,
vynaliezavosť a vtip. A toto všetko nájdu
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diváci DAB v jednotlivých tituloch divadelnej sezóny 2018/2019.
Tému muž a násilie bude riešiť divadelná
hra Mechanický pomaranč. Jej hlavný hrdina je prototypom drzého mladíka, ktorý
si užíva život, neberie ohľad na nič a na nikoho, je sebecký, plný vzdoru a neuznáva
žiadne pravidlá. Premiéru inscenácie v réžii
Juraja Augustína uvedie divadlo v Štúdiu
DAB 21. a 22. septembra 2018.
Premiéra klasickej francúzskej komédie
Dámsky krajčír v réžii Juraja Bielika je naplánovaná na 16. novembra 2018 vo Veľkej
sále DAB. Rieši vzťah muža a žien. Jej hlavný
hrdina doktor Moulineaux je neuveriteľným
klamárom a sukničkárom, ktorý prekračuje
všetky hranice správania dobrého, slušného
a verného manžela. Napriek tomu povýšil
svoje časté klamstvá na umenie a jeho neobyčajná invencia, s ktorou skrýva svoje časté
nevery, divákov viac pobaví, ako pobúri.
Hlavnou témou francúzskej komédie Meno
je muž a rodina. Jej hlavným hrdinom je
úspešný realitný maklér Vincent. Jedného
dňa oznámi priateľom, že ich budúci syn
sa bude volať Adolf, čo vzbudí nečakané

reakcie a pohoršenie. Postupne odhaľuje
neprekonateľné spoločenské predsudky
a stereotypy v názoroch najbližších priateľov a rodiny, čo vedie k mnohým komickým
až absurdným situáciám. Premiéru hry
v réžii Matúša Bachynca uvedie divadlo
v Štúdiu DAB 18. januára 2019.
Muž a vojna je zasa témou divadelnej
adaptácie slávneho románu HLAVA XXII.
Dôstojník americkej armády Yossarian počas druhej svetovej vojny narazí na absurdnosť vojenských predpisov a byrokracie. Len
vďaka svojmu humoru a nadhľadu dokáže
poukázať na nezmyselnosť vojny. Hru režíruje Ján Luterán. Jej premiéra je naplánovaná
na 8. marca 2019 v Štúdiu DAB v Nitre.
V klasickej slovenskej veselohre Drotár sa
slovenský drotár v prostredí multikultúrnej
Budapešti v druhej polovici 19. storočia
stretáva so stále aktuálnymi národnostnými
a sociálnymi konfliktmi, okorenenými autorovým humorom, ale aj pletkami mladých
slečien a slobodných mládencov. Inscenácia,
ktorej témou bude muž a spoločnosť, bude
režírovať Lukáš Brutovský. Premiéru bude
mať 25. mája 2019 v Štúdiu DAB.
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23

Predajňu ORSAY nájdete
v Galérii MLYNY
na prízemí.

šaty

15,98 €

ľadvinka

15,98 €
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sveter

12,98 €

topánky

19,98 €

blúzka

12,98 €

jeansy

25,98 €

Predajňu GATE nájdete
v Galérii MLYNY
na 1. poschodí.
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Hakoodváb
hebké
História hodvábu

zlato

Hodváb má vzhľad aj charakter
bohatosti, ktorému sa nijaký iný
materiál nevyrovná.
Málokto však vie, kedy, kde
a ako bol hodváb objavený.
Je všeobecne známe, že hodváb bol vynájdený
v Číne ako jeden z najlepších materiálov na zhotovovanie odevov – má vzhľad aj charakter bohatosti, ktorému sa nijaký iný materiál nevyrovná.
Málokto však vie, kedy, kde a ako bol hodváb
objavený. Tento objav by mohol byť datovaný
do obdobia vlády „Žltého cisára“ Huang Di – do 3.
tisícročia pred naším letopočtom.
Je veľa legiend o objave hodvábu, niektoré
z nich sú romantické a záhadné zároveň.
Prvá legenda hovorí, že kedysi žil otec so
svojou dcérou, ktorí mali čarovného koňa.
Ten nielenže mohol lietať na nebi, ale aj
hovoril ľudskou rečou. Jedného dňa, keď
otec odišiel na obchodnú cestu a dlho sa
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nevracal, dcéra požiadala koňa, aby jej otca
pohľadal. Ak sa mu to podarí, za odmenu
mu prisľúbila, že sa za neho vydá. Kôň jej
otca naozaj našiel a tešili sa zo spoločného
stretnutia, ale keď sa otec dozvedel o dcérinom sľube, bol zhrozený. Nemohol súhlasiť, aby bol príčinou svadby svojej jedinej
dcéry s koňom, a tak nevinného koňa zabil.
A vtedy sa stal zázrak: koža mŕtveho koňa
vzlietla aj s dievčinou a leteli spolu, veľmi
ďaleko, až sa zachytili na strome. V momente, keď sa dievča dotklo stromu, zmenilo sa
na priadku morušovú. Každý deň spriadala
dlhočizné a jemnučké vlákna, presne také,
aká bola láska k jej otcovi a clivota za ním.
Ďalšie, trochu menej romantické, ale zato

presvedčivejšie vysvetlenie je, že akási žena
v starovekej Číne vynašla hodváb náhodou: Keď zbierali zo stromov ovocie, našli
aj jeden špeciálny druh ovocia, ktorý bol
pritvrdý na jedenie, a tak sa rozhodli uvariť ho vo vriacej vode, ale ani po uvarení
nebol vhodný na jedenie. Nakoniec stratili
trpezlivosť a začali po tom ovocí tĺcť palicami, čím sa bobule krútili a vznikali z nich
tenučké vlákna, lebo to nebolo ovocie, ale
kukly priadky morušovej...
V súčasnosti je už získavanie hodvábu starobylou tradíciou. Trvá to 25 až 28 dní, kým
húsenička, nie väčšia ako mravec, dospeje
a zakuklí sa. Potom ich jednu po druhej

ženy farmárov zbierajú a hádžu na kopy
slamy, kukly sa prichytia k slame a začínajú
priasť. Ďalším krokom je odvíjanie zámotkov, čo vykonávajú dievčatá-pradiarky.
Zámotky sa zahrejú, čím za zničí kukla vo
vnútri. Musí sa to urobiť v pravý čas, inak sa
kukly vyvinú do posledného štádia hmyzu,
ktoré by mohli kuklu prederaviť a znemožniť jej ďalšie spriadanie.
Spriadať zámotok znamená položiť ho
do nádoby naplnenej horúcou vodou, nájsť
voľný koniec vlákna zámotku a tieto vlákna
navíjať na menšie koliesko. Nakoniec robotníci odmerajú vlákna určitej dĺžky, navinú
ich, čo sa nazýva surový hodváb, potom
ich farbia a nakoniec z nich tkajú látky.
Zaujímavosťou je, že z jedného zámotku
je možné odvinúť približne 1000 metrov

hodvábneho vlákna, kým na jednu kravatu je potrebných 111 takýchto zámotkov,
na dámsku blúzku až 630.
Číňania vyvinuli spôsob použitia hodvábu
na tvorbu odevov, ktoré sa čoskoro stali
populárnymi. V tom čase sa technológia
Číny vyvíjala rýchlo a cisár Wu Di zo západnej Han dynastie sa rozhodol rozvinúť
aj medzinárodný obchod, preto sa hlavnou
podmienkou pre úspešný vývoz hodvábu stala stavba ciest. Po takmer 60-tich
rokoch vojny bola vystavaná svetoznáma
Hodvábna cesta za cenu mnohých životov
a pokladov. Začínala v mestečku Chang an
(dnešný Xian), krížom cez strednú, južnú
a západnú Áziu. Veľa ázijských a európskych krajín bolo prepojených práve vďaka
tejto ceste. Odvtedy až doteraz sa čínsky

Uplynuli
tisícky rokov, odkedy
bol hodváb objavený, ale
až doteraz si v určitom
zmysle slova zachováva
svoj charakter
luxusu.
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hodváb spolu s ostatnými čínskymi objavmi
privážali do Európy.
Rimania, obzvlášť ženy, sa do hodvábu
celkom zbláznili. Kým nespoznali hodváb, nosili plátenné šatstvo, odevy z kože
a vlnenej priadze. Obliekanie do hodvábu
sa stalo symbolom bohatstva a vysokého
spoločenského postavenia. Uplynuli tisícky
rokov, odkedy bol hodváb objavený, ale až
doteraz si v určitom zmysle slova zachováva
svoj charakter luxusu. Niektoré krajiny sa
pokúšajú o vynájdenie nových spôsobov
výroby hodvábu bez kukiel priadky morušovej a možno budú úspešné. Ale nech už
výsledok bude akýkoľvek, nikto by nemal
zabudnúť, že hodváb bol, je a navždy bude
nevyčísliteľným pokladom.

N

ová
kolekcia

Nová kolekcia
v predajniach
Deichmann!
Príďte si k nám
vybrať štýlovú
jesennú obuv.
U nás nájdete
široký výber
pánskej, dámskej
aj detskej obuvi.
Tešíme sa na vašu
návštevu!
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24,90€

24,90 €

22,90 €

39,90 €

32,90 €

29,90 €

59,90 €
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Predajňu DEICHMANN
nájdete v Galérii MLYNY
na 1. poschodí.

— Košeľový špeciál —
Či sa už
pripravujete
na jeseň
v kancelárii,
na univerzite či
na cestách, košele
značky GANT vás
prenesú slnečnými
i upršanými
dňami... Bernard
Gantmacher,
zakladateľ značky
GANT, staval
na kvalitných
košeliach a rovnako
je tomu aj dnes.
Nechýbajú úžasné
sezónne vzory
a rôzne látky, ako
popelín, hodváb,
či certifikovaná
bavlna BCI Cotton
pre tých, ktorým
záleží na životnom
prostredí.
Košele vyrobené
technológiou Tech
Prep zostávajú
verné mottu
značky „Nikdy sa
neprestávajme
učiť“ a prinášajú
materiály, ktoré
spĺňajú vysoké
nároky dnešnej
doby.
Predajňu GANT
nájdete v Galérii MLYNY
na 1. poschodí.
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Pánska
károvaná košeľa

144,90€

Pánska
bodkovaná košeľa

124,90€

Pánska
pruhovaná košeľa

144,90€
Dámska hodvábna košeľa
inšpirovaná Jacksonom
Pollockom

189,90€

Dámska
károvaná
košeľa

129,90€

Dámska pruhovaná
košeľa s vyšívanou
holubicou

164,90€

Na ktoré módne
kombinácie sa môžeme
tešiť túto jeseň?
Vytiahnite deky, nachystajte sviečky a uvarte si voňavý čaj.
Jeseň je tu a my sa snažme robiť všetko pre to, aby sme sa aj
v sychravom počasí cítili príjemne a pohodlne. Rovnako si
to zariaďte aj v móde. Nebojte sa kombinovať a inšpirujte
sa jesennými tipmi od CCC, ktoré by ste si bez malého
postrčenia možno neobliekli.

Menčester
Po zamate sa túto sezónu hlási o slovo menčester, a tak sa zdá, že
všetky zásadné materiály z čias minulých zažívajú comeback.
Či ste ho v deväťdesiatkach milovali alebo zatracovali, uznajte, že
menčestráky sú do chladnejšieho počasia ideálne. A nemusia
to byť tie isté, v ktorých ste drali školské lavice. Hrajte sa
s farbami, strihmi, k nohaviciam si rovno zaobstarajte
bundu, sukňu či šiltovku. 90´s look ešte viac podporíte
maskulínnymi vojenskými topánkami.
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Ponožky
Koľko nám trvalo, aby sme vykúkajúce ponožky nepovažovali
za módny prešľap? Nebojte sa ich ukázať svetu, ale
pozor – musia byť pekné a kvalitné. Pri skladaní outfitu voľte
také, ktorými zaujmete. Perličky, volány a čipky sú must have.
Ak ste v tomto smere zelenáč, siahnite po kúskoch tón v tóne
so zvyškom oblečenia. Ponožky si môžete pokojne vziať
k mokasínam, teniskám, ako aj čižmám.

Ľadvinky
Pred pár rokmi nás posadili na zadok ruksaky, teraz sme namäkko
z ľadviniek. Vyzerajú skvele, sú trendy, nebránia nám v pohybe a všetko
máme hneď po ruke. Ľadvinku možno nosiť namiesto opasku a hoci aj
cez rameno ako crossbody kabelku. Čo sa materiálu týka, máte široký
výber. Od kože, koženky až po textilné materiály. O farebných kreáciách
nehovoriac. Trendy sú výrazné odtiene a rovnako aj tie neutrálne.

Palazzo nohavice
Plantavé palazzo nohavice sme si stihli zamilovať už v lete. A to najmä
vtedy, keď sa na oblohe objavil nejaký ten mráčik. Aj keď slnečné dni
sú za nami, na dno skrine ich ešte neodkladajte. Nakombinujte ich
k veľkému pletenému svetru alebo roláku. Cez to si prehoďte koženku,
sako alebo trendy bomberu do pása. Outfit zaklincujete teniskami a vo
finále budete vyzerať veľmi mladistvo.

Zavítajte do predajne CCC na 1. poschodí, kde
nájdete novú jesennú kolekciu. Viac inšpirácií
hľadajte na www.ccc.eu alebo na Instagrame
@cccshoesbags.
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N

Tipy pre ženy

ajlepšie
domáce zábaly

Máte po lete suché a polámané končeky vlasov,
chýba im objem a lesk? Doprajte svojim vlasom dva
až tri razy mesačne intenzívnu kúru vo forme zábalu. Domáce vlasové zábaly pomáhajú obnoviť vlas,
ktorý je poškodený buď namáhaním, farbením,
stresom, alebo prírodnými vplyvmi. Vypadávaniu
vlasov pomôže aj úprava stravy, lebo to, čo sa deje
vo vnútri, sa prejaví aj navonok.

3. Jogurtový zábal

6. Žihľavový zábal

1. Klasický zábal

4. Zábal z bielka

7. Zábal proti vypadávaniu
vlasov

Vyskúšajte klasický zábal na suché vlasy
po melíre alebo odfarbení. Zmiešajte žĺtok,
pár lyžíc medu a olivový olej. Najlepšie je
naniesť zmes na šampónom umyté a uterákom vysušené vlasy. Zábal nechajte pôsobiť
v teple 30 minút (na vlasy dajte igelit, na to
teplý uterák). Potom si vlasy umyte vlažnou
vodou a nechajte voľne usušiť. Do zábalu
môžete pridať aj citrónovú šťavu, mandľový olej, trošku rumu alebo harmančekový
odvar.

2. Kokosový zábal

Chcete mať vlasy jemnejšie a lesklé?
Kokosový olej dajte na teplé miesto, aby sa
roztopil, namočte si doň prsty a nanášajte
po celej dĺžke vlasov (nie na kožu). Potom
prečešte vlasy tenkým hrebeňom, aby sa
olej dostal všade. Vlasy zabaľte do alobalu
a ešte aj do igelitového vrecka, aby sa zábal
čo najviac zohrial. Nechajte polhodinu pôsobiť a potom dôkladne zmyte šampónom.
Pri sušení vlasov použite trochu olejčeku
na končeky.
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Na vlasový zábal pre lesk a hebkosť vlasov
použite klasický jogurt. Stačí naniesť jogurt
na dobre umyté vlasy bez kondicionéra.
Vlasy čiastočne osušte, na zábal dajte igelit
a teplý uterák (zahriatím sa urýchli účinok
jogurtovej kúry). Po 20 až 25 minútach
odstráňte zábal a umyte si vlasy vlažnou
vodou, aby sa vlasové vlákno uzavrelo.

Ak máte mastné vlasy, použite zábal z tuhého bielkového snehu. Ten naneste na vlasy
a nechajte pôsobiť do zaschnutia. Potom ho
opatrne zmyte vlažnou vodou. Účinný je aj
odvar z myšieho chvosta, brezy alebo feniklu. Vlasy najlepšie odmasťuje citrón.

5. Zábal z bambuckého masla

Ak chcete vlasom dodať výživu, pripravte si doma zábal z bambuckého masla.
Polievkovú lyžicu 100 % bambuckého
masla zmiešajte s lyžicou kondicionéru
a polovicou lyžice kokosového alebo olivového oleja. Všetko spolu roztopte vo
vodnom kúpeli, resp. v mikrovlnke. Vlasy
si umyte šampónom, osušte uterákom a naneste zábal. Vlasy prikryte mikroténovým
vrecúškom a teplým uterákom. Po dvoch
hodinách si opäť umyte vlasy šampónom
a nechajte voľne vysušiť.

Pripravte si žihľavovú kúru a bojujte proti
lupinám. Lístky žihľavy uvarte asi v štvrťlitri
vody a nechajte vychladnúť. Umyte si vlasy
šampónom, žihľavovou vodou si premasírujte pokožku a už neoplachujte. Lesk a silu
dodá vlasom aj pivná vlasová kúra – jedna
šálka piva na tri šálky vody.

Proti vypadávaniu vlasov pomáha cibuľa.
Do šampónom umytých vlasov si vtierajte
cibuľovú šťavu s trochou koňaku alebo odvaru z lopúcha a neoplachujte. Vaše vlasy
prestanú vypadávať.
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T

úžite
po väčšom
bezpečí
za volantom?

Maximálne pohodlie a bezpečie pre vodičov so
špeciálnymi okuliarovými šošovkami. Základ bezpečnej jazdy je dobre vidieť, a to v každej situácii.
Okuliarové šošovky EyeDrive® vám zaistia ostrý
obraz 24 hodín denne. Významne znižujú oslnenie
cez deň i v noci a vďaka širokému zornému poľu
sa môžete spoľahnúť na perfektnú viditeľnosť vo
všetkých smeroch.
Každý vodič sa musí rozhodovať rýchlo
a bez chyby. Zvlášť vo večerných hodinách
to nebýva vždy jednoduché. Okuliarové
šošovky EyeDrive® zaručia komfortnejšie
videnie a menej unavený zrak. Samozrejme,
zahrňujú i vrstvy, ktoré chránia oko proti
UV žiareniu a v neposlednom rade odpudzujú vodu, mastnotu a chránia ich proti
poškriabaniu.
Okuliarové sklá EyeDrive® dosiahli novú
úroveň pomocou technológie Reflect
Control, ktorá prináša jedinečnú kombináciu povrchovej úpravy a dizajnu okuliarových skiel. Oslnenie svetlom v noci je
s EyeDrive® až o 90 % nižšie než v prípade
konvenčných okuliarových šošoviek bez
antireflexnej úpravy (index 1,6) a o 57 %
nižšie než v prípade niekoľkovrstvových
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antireflexných šošoviek, ktoré sú dostupné na trhu. Zabraňujú oslneniu od reflektorov protiidúcich vozidiel a ďalších zdrojov
rušivého svetla – rozptýleného mestského
osvetlenia, odrazeného svetla z aut idúcich
za sebou v rade, mokrej vozovky alebo
snehu.
Či už potrebujete dioptrické okuliare alebo
si len prajete dokonalejšiu viditeľnosť bez
rušivých odleskov, jednoohniskové a multifokálne okuliarové šošovky EyeDrive®
splnia aj tie najvyššie nároky. Okuliarové
sklá EyeDrive® je možné zadovážiť aj v nedioptrickom prevedení.

To najlepšie riešenie pre
vodičov

Chcete ešte viac komfortu? Vyskúšajte
fotochromatické
okuliarové
šošovky
EyeDrive® s Transitions XTRActive, ktoré
sú v noci alebo v miestnosti číre a na slnku
zatmavené. Aktivujú sa aj za čelným sklom
automobilu. Poskytujú presné videnie aj
pri najjasnejšom slnečnom žiarení, ako aj
na slabo osvetlených cestách, napríklad
v tuneloch alebo v zalesnených oblastiach.

Spájajú v sebe optimálnu ochranu pred
oslnením v noci a pohodlnú ochranu pred
slnečným svitom cez deň. Technológia sa
perfektne prispôsobí svetelným podmienkam a vaše oči budú menej unavené.

Potrebujete okuliare na viac
rôznych vzdialeností?
Zakúpte si nielen za volant
multifokálne okuliare!

V Očnej Optike MANIA môžete až
do konca novembra využiť zľavu až 100 eur
na dioptrické sklá a zábrus.
Multifokálne okuliarové sklá sú modernou
alternatívou pre tých, ktorí doteraz nosili bifokálne sklá alebo striedali okuliare
nablízko a do diaľky. S multifokálnymi
okuliarovými sklami ostro a jasne uvidíte
na všetky vzdialenosti!
Okrem kvalitných dioptrických skiel
v Očnej Optike MANIA nájdete široký
výber módnych okuliarových rámov ako aj
trendy slnečné okuliare za výhodné ceny.

VEČER PRICHÁDZA,
OKULIARE ZOSTÁVAJÚ
Inteligentné okuliarové
šošovky – ostrý
pohľad 24 hodín denne

až o

počas dňa vonku
počas dňa pri šoférovaní

ZNÍŽENIE OSLNENIA1
1
Nočná odrazivosť objektov je až o 90 % nižšia
v porovnaní s plastovou okuliarovou šošovkou bez
anti refl exnej vrstvy (index 1.6).

Očnú optiku MANIA nájdete
v Galérii MLYNY na prízemí.
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počas dňa a noci v interiéri

D
etská
móda
Stavte na taliansku nositeľnú
módnu značku Idexe a objavte
farby, strihy a kvalitné
materiály, ktoré pre deti od
0 do 14 rokov ponúkajú
výnimočné kúsky na každú
príležitosť. Talianska módna
značka Idexe vás presvedčí, že
štýlovými môžu byť
aj vaše ratolesti.
Aj tí najmenší sa chcú obliekať
vkusne, moderne a v trendových
farbách. Malých chlapcov mení
vďaka pôsobivým detailom
na štýlových fešákov, dievčatá
na rozkošné princezné či
rebelujúce slečny.
Sledujte nás na Facebooku IDEXE Galeria MLYNY (@idexenitra).
Nákupy z pohodlia domova si obľúbite na e-shope www.mamatovie.sk
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Predajňu IDEXE
nájdete v Galérii MLYNY
na 2. poschodí.

Mníška

2D so slovenskými titulkami, ATMOS

J

Jeseň
2018

Najtemnejšia kapitola z univerza V zajatí démonov. Rok
1950, miesto, rumunský kostol. Mníška si za zvláštnych
okolností siahne na svoj život. Vatikán to odmietne
nechať bez povšimnutia a na prešetrenie incidentu vyšle
kňaza so zložitou minulosťou a novica, ktorý je na konci
noviciátu. Ide o exorcistu otca Burkeho a jeho asistentkou
bude mladá sestra Irene. Spoločne začnú odkrývať desivé
tajomstvá rehole a opátstvo sa stane miestom boja medzi
démonickými silami a životom samotným.
RÉŽIA: Corin Hardy
HRAJÚ: Taissa Farmiga, Demián Bichir, Jonas Bloquet,
Charlotte Hope, Ingrid Bisu, Bonnie Aarons, Lili Bordán,
Jonny Coyne, Mark Steger, Simon Rhee, Jamie Muscato
Premiéra: 6. 9. 2018

Predátor: Evolúcia

2D, 3D so slovenskými titulkami, ATMOS

Predátori, jedni z najväčších lovcov celého vesmíru, sa
opäť vracajú na našu planétu. Sú však omnoho silnejší
a múdrejší ako kedykoľvek predtým. Lov a zabíjanie sú
pre nich stále najväčšou zábavou. Geneticky sa zdokonalili
pomocou DNA iných vesmírnych bytostí. Keď sa jednému
chlapcovi nešťastnou náhodou podarí zapríčiniť ich návrat
na Zem, vôbec nie je jasné, kto pred nimi ochráni ľudstvo
tentokrát. Poslednou šancou na záchranu sa stáva malá
partia bývalých a šialených vojakov a jedna mladá evolučná
biologička. Len oni majú aspoň malú šancu zabrániť
vyhubeniu nášho živočíšneho druhu.
RÉŽIA: Shane Black
HRAJÚ: Boyd Holbrook, Trevante Rhodes,
Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Olivia Munn,
Sterling K. Brown, Alfie Allen, Thomas Jane,
Augusto Aguilera, Jake Busey, Yvonne Strahovski
Premiéra: 13. 9. 2018
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Venom

2D, 3D so slovenskými titulkami, Atmos
Na strieborné plátno sa rúti jeden z najzáhadnejších, najrozporuplnejších a najdrsnejších anti-hrdinov
filmového sveta značky Marvel. V hlavnej úlohe smrtonosného Venoma sa predstaví na Oscara®
nominovaný Tom Hardy. Keď sa novinár Eddie Brock stane hostiteľom nebezpečného mimozemského
symbionta, stáva sa z neho jedna z najväčších hrozieb pre ľudstvo, no najmä pre seba samého.
RÉŽIA: Ruben Fleischer
HRAJÚ: Tom Hardy, Michelle Williams, Jenny Slate, Riz Ahmed
Premiéra: 4. 10. 2018

Prvý Človek

SERENITY:
Ticho pred búrkou

2D so slovenskými
titulkami, Atmos

2D s českými titulkami

Oscarový režisér Damien Chazelle
(Whiplash a La La Land) natočil príbeh
astronauta Neila Armstronga (Ryan
Gosling), ktorý 21. júla 1969 ako prvý
človek stúpil na povrch Mesiaca.
RÉŽIA: Damien Chazelle
HRAJÚ: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke,
Kyle Chandler, Patrick Fugit, Ciaran Hinds, Ethan Embry,
Shea Whigham, Corey Stoll, Pablo Schreiber

Film nám vyrozpráva tajomný osud kapitána rybárskej lode Bakera
Dilla, ktorého minulosť (jeho ex-manželka Karen) sa vráti, aby ho
na malom tropickom ostrove prenasledovala, ohrozovala a následne
jeho život zamotala do celkom novej reality. Táto realita ale nakoniec
môže byť niečím úplne iným, než sa
na prvý pohľad zdá.

Premiéra: 11. 10. 2018

RÉŽIA: Steven Knight
HRAJÚ: Matthew McConaughey,
Anne Hathaway, Diane Lane,
Jason Clarke, Djimon Hounsou,
Jeremy Strong
Premiéra: 18. 10. 2018

Johny English znova zasahuje
2D so slovenskými titulkami, český dabing

Johnny English znova zasahuje je tretím dielom komediálnej série v hlavnej úlohe s Rowanom Atkinsonom,
ktorý sa opäť stáva agentom, ktorému sa vôbec nedarí. Príbeh odštartuje kybernetický útok, ktorý odhalí
identitu všetkých tajných britských agentov. Jediným doposiaľ neodhaleným ostáva Johnny English, ktorého
bude najprv nutné povolať zo zaslúženého odpočinku. S energiou sebe vlastnou sa vrhá do misie, na konci
ktorej má byť odhalenie a zatknutie hackera, ktorý túto bezpečnostnú kalamitu spôsobil. Aby však Johnny
English uspel, bude musieť odhodiť svoje analógové metódy práce a snažiť sa pochopiť digitálny svet.
RÉŽIA: David Kerr | HRAJÚ: Rowan Atkinson, Ben Miller, Olga Kurylenko, Jake Lacy, Emma Thompson
Premiéra: 25. 10. 2018

Bohemiam Rhapsody
2D, so slovenskými titulkami, Atmos

Jediné, čo je výnimočnejšie ako ich muzika, je jeho príbeh. Bohemian Rhapsody popisuje hudobnú dráhu
i nekontrolovateľnú životnú špirálu Freddieho Mercuryho od založenia skupiny Queen až po pamätný
koncert Live Aid v roku 1985.
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RÉŽIA: Bryan Singer, Dexter Fletcher
HRAJÚ: Rami Malek, Joseph Mazzello, Gwilym Lee, Ben Hardy, Allen Leech
Premiéra: 1. 11. 2018

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

J

esenná
nostalgia
alebo
dômyselná
hra?

Mnohí z nás majú nostalgické spomienky z detstva
na hru o guľôčky. „Sklenky“, „hlinky“ či kovové
guľôčky bolo treba z určitej vzdialenosti prstom
trafiť do jamky v zemi. Víťaz si bral domov peknú
zbierku, porazený mohol prísť o svoje vzácne kúsky.
Prvopočiatky tejto hry sa datujú už do starovekého
Egypta aj Ríma, odkiaľ pochádzajú nálezy hlinených herných guliek, vyleštených kamienkov či
orechov. V roku 1884 v americkom meste Akron
v štáte Ohio nastal boom – hlinené a porcelánové
guľôčky v prvej veľkovýrobe s predajňou, ktorú
založil Samuel C. Dyke. 350 zamestnancov vyrobilo
až milión guľôčok denne. Dnes by sme však ťažko
hľadali deti na dvore hrať sa o guľôčky. V dnešnom
svete technológií sa zdá, že ich viac láka svetlo
tabletov a mobilov ako trávenie času s inými deťmi.
Interaktívne hry pre deti sa však nemusia skrývať
len v monitoroch. Poďme spolu objaviť čaro guľôčkových dráh!
Prečo sú také obľúbené?
Hra s guľkami prešla za posledné dekády
veľkou premenou. Guľôčkové dráhy z dreva, plastu či kovu od rôznych výrobcov
ponúkajú nekonečné varianty staviteľských
možností. Pomocou jednotlivých stavebných prvkov, ako piliere, špirály, zrýchľovače či spomaľovače, zákruty, tunely aj kocky
s dráhami pre guľôčky, dokážu deti postaviť
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vtedy, keď deti pri
hre
potrebujú
uvažovať, aké sú
výzvy, problémy
a možnosti.

dráhy, pri ktorých sa
zabavia celé hodiny.
Rozvoj detskej kreativity a zručností je cieľom každého pozorného rodiča. Výborným
spôsobom ako na to je práve forma hry. Čas
hrania môže byť živnou pôdou pre učenie,
objavovanie a rozvoj mentálnych, emočných aj fyzických zručností.
Hračky, ktoré kladú deťom výzvu, postupne
zvyšujú ich mentálnu kapacitu. Tento proces voláme aj „aktívne učenie sa“. Prebieha

Pri deťoch vo
veku od šiestich
do
dvanástich
rokov tkvie výhoda využitia hry ako
nástroja na učenie
práve v tom, že deti si
myslia, že sa len zabávajú.
Avšak my vieme, že sa práve
učia dôležité zručnosti na celý život. Pozrime sa teda na zručnosti, ktoré
vieme u detí pomocou hry s guľôčkovými
dráhami podporiť a rozvíjať.

Guľôčkové dráhy:
1. Podporujú zdravé
sebavedomie

Vo veku od šiestich do ôsmich rokov deti
začínajú prejavovať svoju nezávislosť. Chcú

naučiť. Keď z okolia detí odstránime tieto
prvky a iné hračky, ktoré by ich pri stavbe
dráhy mohli rušiť, výrazne podporíme
schopnosť detí sústrediť sa.

5. Zlepšujú pamäť
a rozpomínanie sa

3. Povzbudzujú deti pri
nastavovaní cieľov
robiť veci po svojom. Tiež si začínajú uvedomovať podstatu dosiahnutia úspechu
a uznania.
Toto je skvelý vek, keď je vhodné zaradiť
do hry guľôčkovú dráhu. Nielenže rozvíja
kognitívne a motorické zručnosti, no podporuje aj zdravé sebavedomie pomocou
dosiahnutia úspechu – po postavení dráhy
si dieťa opakovane overí jej funkčnosť spustením guľôčky. Samotná hra je preto pre
dieťa oslavou svojej zručnosti.

2. Pestujú tímového ducha

Hoci je dobré podporiť samostatnú hru
u detí, s rodičovstvom prichádza aj zodpovednosť a privilégium pomáhať deťom
s učením. Práve spoločnou prácou pri stavbe dráhy ich vieme povzbudiť a nasmerovať
tak, aby sa učili spolupracovať. Zabezpečíme
tým, že deti využijú plný potenciál učenia sa
pri hre s guľôčkovou dráhou.

Môžeme deťom pomôcť nastaviť si svoj cieľ
a pomenovať kroky na jeho dosiahnutie.
Stavba guľôčkovej dráhy je lekciou kreativity a trpezlivosti. My sme tí, ktorí pre deti
rozmenia nedosiahnuteľný cieľ hotovej dráhy na jednotlivé zvládnuteľné krôčiky na jej
dosiahnutie.

4. Rozvíjajú schopnosť
sústrediť sa

Čo si budeme nahovárať – deti vo veku
od šiestich do ôsmich rokov nie sú majstrami sveta v sústredení sa. Zameranie ich pozornosti vieme podporiť pomocou časovo
zvládnuteľných cieľov. Keď deťom ukážeme
obrázky jednoduchšej dráhy, nastavíme
zvládnuteľný cieľ. Veľa detí má dobrú vizuálnu pamäť a bude stavať podľa nej.
Hoci majú deti schopnosť sústrediť sa, často
sú vyrušené vplyvmi z okolia. Veci, ako
počítače, telefóny či tablety, im ponúknu
zábavu, avšak nie vždy aj možnosť niečo sa
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Jednou z výhod stavania guľôčkovej dráhy je schopnosť vylepšovať detskú pamäť
a rozpomínanie sa. Ukážme deťom obrázok
guľôčkovej dráhy a povzbuďme ich, aby ju
skúsili spamäti postaviť. Efektívne precvičujeme a rozširujeme schopnosť detí zapamätať si a vyvolať obraz dráhy. Deti sa tým
učia zbierať, ukladať a znovu vyvolať údaje
zo svojej pamäti, ktoré budú potrebovať
na konkrétne zadania.
Deti v tejto vekovej kategórii majú väčšiu
schopnosť pamätať si, pretože si automatizujú mnohé rutinné úlohy, ako napríklad
viazanie šnúrok, čistenie zubov či večernú
sprchu. Akonáhle zvládnu stavbu základných guľôčkových dráh, môžete im ponúknuť ako výzvu zložitejšie stavby.
Ak to teda zhrnieme, guľôčkové dráhy sú
zábavou pre deti aj dospelých. Rozvíjajú
priestorové myslenie a logiku staviteľov, zároveň efektívne podporujú jemnú motoriku
rúk. Pomôžu vám s deťmi efektívne stráviť
nejeden jesenný deň. Najväčšia zábava
s guľôčkami, ktoré letia opreteky dômyselnými dráhami, sa môže začať!

Drevené guľôčkové dráhy značky
HAPE nájdete v predajni VNÍMAVÉ
HRAČKY na 2. poschodí Galérie
MLYNY a v eshope
www.vnimavehracky.sk

Film

najdojímavejších
filmov, natočených
podľa skutočnej udalosti
Filmy sú v dnešnej dobe zaručeným zdrojom zábavy
a relaxu. Niekedy nás ohromia svojím príbehom,
stiahnu nás do deja a my dve hodiny sedíme so zatajeným dychom. Inokedy sa trasieme nad strašidelným príbehom a modlíme sa, aby nás v noci neprišlo
napadnúť akési podobné monštrum z hororu, ktorý
sme predtým videli. Pri niektorých filmoch žmolíme
servítky, plačeme a ládujeme sa čokoládou, pretože
sú až príliš smutné a pracujú s našimi pocitmi, akoby
poznali naše slabé miesta. A pri iných filmoch sa
smejeme nad vtipnou dejovou líniou a milujeme
humorné postavy, vďaka ktorým sa cítime omnoho
šťastnejšími ako pred pozretím. V nasledujúcom
zozname filmov, ktoré boli založené na skutočných
príbehoch a udalostiach, sa nachádzajú kritikmi
a divákmi ospevované diela, na ktoré sa po ich
vzhliadnutí dá len ťažko zabudnúť.

1. Lion (2016)

Film rozpráva príbeh Saroona Brierleyho,
36-ročného Inda, ktorý väčšinu svojho života prežil v Austrálii. Narodil sa v roku 1981,
jeho otec ho opustil krátko po narodení a on
sa musel so svojimi dvomi bratmi Gudduom
a Kalluom a mamou pretĺkať takmer bez
peňazí a jedla. Keď mal päť rokov, odišiel
so svojím starším bratom Gudduom na železničnú stanicu, aby získali nejaké peniaze
a jedlo. Spolu nasadli na vlak z Khandwy
do Burhanpuru, 70 kilometrov na juh. Keď
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vlak zastavil v meste, Saroo od vyčerpania
zaspal na lavičke na nástupišti. Guddu požiadal Saroona, aby ho počkal a sľúbil mu,
že sa čoskoro vráti. Zmizol a päťročný Saroo
netušil, že ho vidí poslednýkrát.

2. Schindlerov zoznam (1993)

Siedmimi Oscarmi ocenená nemilosrdná
dráma o holokauste rozpráva príbeh továrnika Oskara Schindlera. Po vypuknutí 2.
svetovej vojny v továrni, ktorá bola v rámci
arizačných opatrení zhabaná Židom, začal
Schindler, v tej dobe člen nacistickej strany,
vyrábať smaltové výrobky. V tejto továrni zamestnával približne 1000 robotníkov, pričom
asi polovicu tvorili Židia z krakovského geta.
Spočiatku mu na neľudskom zaobchádzaní
so Židmi nezáležalo, hlavný pre neho bol obchod, no neskôr ho začalo hrýzť svedomie.
Po brutálnej likvidácii krakovského geta
v roku 1943 sa však jeho postoj definitívne
zmenil a rozhodol sa svojich židovských
robotníkov chrániť a z jeho továrne sa postupom času stalo akési útočisko Židov.

3. Útek zo Sibíri (2010)

Tento film popisuje útek medzinárodnej skupiny väzňov z ruského pracovného tábora,
ktorý sa odohral v roku 1940. Režisér opisuje
príbeh, v ktorom túžba prežiť je silnejšia ako
strach a únava. Skupinka siedmich utečencov
mala pred sebou dlhú cestu plnú nebezpečenstva. Nemali čo jesť, boli vyčerpaní, dehydratovaní a museli bojovať sami so sebou vo
svojich mysliach. Krutý film, ktorý určite nie
je pre slabé žalúdky, opisuje jednu z najťažších
a najdlhších ciest, na akej sa mohol človek
ocitnúť. No tú cestu nerobili dlhou kilometre.

4. Októbrové nebo (1999)

Homer Hickman sa narodil vo Virginii a už
ako dieťa mal bujnú fantáziu. Keď jedného
dňa zahliadol na oblohe prvú sovietsku
družicu Sputnik, nadchlo ho to tak, že sa
začal zaujímať o rakety. Spolu so svojimi
tromi kamarátmi sa rozhodli začať konštruovať amatérske rakety, ale väčšina prvých
pokusov bola neúspešná. Nevydarené
rakety, ktoré buď nevzlietli, alebo vzlietli
až príliš a vystrašili polovicu jeho susedov,
ho naviedli k študovaniu fyziky, chémie
a matematiky. A neskôr sa skupinke štyroch
nádejných raketových inžinierov vďaka
naštudovaným poznatkom skutočne podarilo zostrojiť funkčný model rakety, ktorá
letela rovno a nikoho z obyvateľov mesta,

kde žili, neohrozila. Homer Hickman sa
so svojimi priateľmi rozhodol prihlásiť sa
do medzištátnej súťaže mladých technikov,
ktorej víťazstvo im malo priviesť ružovú
budúcnosť.

5. Orol Eddie (2016)

Pierre de Coubertine, zakladateľ novodobých
olympijských hier, sám povedal: ,,Dôležité
nie je vyhrať, ale zúčastniť sa.” Toto heslo
britský športovec Eddie Edwards zobral až
príliš vážne.
V roku 1988 svet spoznal Orla Eddieho,
mladého Brita, ktorý sa už od svojho útleho
detstva túžil stať olympijským športovcom.
Jeho veľký sen mal však jeden zádrhel.
Nemal talent ani na jeden šport. A keďže bol
mizerný úplne vo všetkom, rozhodol sa súťažiť v skoku na lyžiach, pretože Veľká Británia
nemala skokana ani jedného.

6. V zajatí rýchlosti (2005)

Anthony Hopkins si zahral v ďalšom významnom filme, ktorý nám pripomína dôležitosť nevzdať sa na ceste za svojím snom.
Burt Munro bol Novozélanďan, ktorý ako
68-ročný na 47-ročnom motocykli prekonal
svetový rekord a nastavil latku tak vysoko, že
ho ešte stále nikto neprekonal.

7. Útek do divočiny (2007)

Mal 22, keď doštudoval vysokú školu a navždy zmenil svoj spôsob života. Už v detstve
bol iný, inak rozmýšľal, inak sa správal.
Miloval prírodu a hlasné ulice miest ho
znechucovali. Keď dospel a dokončil školu,
rozhodol sa nestať sa obyčajnou rybou, ktorá pláva po prúde s ostatnými. Zmenil sa,
zmenil svoj štýl života a zmenil jednu celú
generáciu Američanov.

8. Divočina (2014)

Niekedy sa cítime unavene, otrávene a slabo.
Aby sa nám uľavilo, ponoríme sa do horúcej
vane, pospíme si, prečítame dobrú knižku
či pozrieme skvelý film. Cheryl Strayedová
však ani jednu z týchto vecí nespravila.
Po náhlej smrti matky a rozpade manželstva do jej života vstúpia drogy a známosti
na jednu noc. A nakoniec, keď je Cheryl už
maximálne vyčerpaná, sa rozhodne zdolať
bez absolútnych skúseností, len s veľkým
batohom, vysokohorskú trasu dlhú 1770 kilometrov, ktorá je najdlhšou a najdivokejšou
cestou v celej Amerike. Cheryl sa niekoľkokrát počas svojej cesty ocitla na dne síl, časť
trasy dokonca prešla len s jednou topánkou,
zažila vysoké horúčavy, ale aj mrazivé zimy.

9. Kód Enigmy (2015)

Príbeh Alana Turinga pozná každý počítačový fanatik a znalec 2. svetovej vojny. Tento
muž sa preslávil hneď niekoľkými skutkami.
Bol významným matematikom, logikom,
položil základy počítačovej technológie
a dopomohol k víťazstvu spojencov proti nacistickému Nemecku. Prelomil kód Enigmy,

nemeckého prístroja, ktorý šifroval správy
nacistov a vlastne len vďaka nemu si teraz
môžete prečítať tento článok na internete.

10. Čistá duša (2001)

Film inšpirovaný životom Johna Forbesa
Nasha, nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu. Smutný príbeh geniálneho vedca,
ktorého sužovala ťažká psychická choroba,
bol ocenený hneď štyrmi cenami filmovej
akadémie.

11. Krv šampióna (2016)

Film opisuje jeden z najinšpiratívnejších
a najprekvapivejších návratov na športovú
scénu v dejinách. Vinny Paz je americký profesionálny boxer, ktorého na istú dobu vyradila vážna autonehoda, a hrozilo, že sa už
nikdy nebude môcť postaviť. Ale aj napriek
varovaniam lekárov a temným vyhliadkam
sa Vinny nevzdal a po necelom roku sa vrátil
na boxerskú scénu.

12. 127 hodín (2010)

Aron Ralston je motivačný rečník, americký
dobrodruh a horolezec. V roku 2010 o ňom
natočil režisér Danny Boyle film, ktorý
bol nominovaný až na 6 ocenení filmovej
akadémie. A prečo sa o tomto priemernom
Američanovi rozhodli natočiť film? Pretože
si prešiel niečím, o čom sa iným len sníva
v nočných morách.

13. Moneyball (2001)

Film nominovaný na 6 Oscarov s Bradom
Prittom a Jonahom Hillom v hlavnej úlohe
opisuje príbeh Billyho Beaneho, bývalého
nádejného hráča baseballu. Po neúspechu,
ktorý zrazil jeho ego a súťaživú povahu, sa
rozhodol vzdať sa profesionálneho hrania,
ale úplné zbohom svojmu obľúbenému športu dať nevedel. Rozhodol sa preto financovať
a viesť tím Oakland Athletics.

14. Manjhi – The Mountain
Man (2015)

Aj keď tento film nepatrí medzi špičky
a na Československej filmovej databáze má
hodnotenie len 54 %, zaručene ho do zoznamu inšpiratívnych filmov a filmov podľa
skutočných udalostí zaradiť bezpochyby
môžeme.
Dashrath Manjhi bol chudobným robotníkom, ktorý žil v dedine Gehlaur, neďaleko
mesta Gaya v Bihare v Indii. Preslávil sa pre
mnohých neuveriteľnou vecou. Jedného dňa
zobral čakan a kladivo a rozhodol sa vykopať skratku z bloku Atri do bloku Wazirganj
v meste Gaya. Cestu skrátil z pôvodných 55
kilometrov na 15 a vykopal chodník dlhý 110
metrov a široký 9,1 metrov. Bol to neuveriteľný čin, ktorý pomohol mnohým ľuďom
z jeho dediny.
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15. Moja ľavá noha (1989)

Srdcervúci film ocenený tromi Oscarmi,
ktorý rozpráva príbeh Christyho Browna.

Malý chlapec bol od narodenia postihnutý
mozgovou obrnou a mohol sa dorozumievať len prostredníctvom svojej ľavej nohy.
Pomocou svojej obetavej mamy a vynaloženého nadľudského úsilia sa naučil nohou písať a maľovať a postupne začal svojmu okoliu
dávať jasné náznaky, že jeho mozog vo vnútri
je úplne zdravý a on je rovnako premýšľajúci
ako iní ľudia.

16. Selma (2014)

Dr. Martina Luthera Kinga nemusíme vzdelaným ľuďom dvakrát predstavovať. Počas
troch búrlivých mesiacov King viedol riskantnú kampaň, ktorá mala nastoliť rovné
volebné právo. Ich súčasťou bol aj slávny
pochod zo Selmy do Montgomery, ktorý
vyvrcholil podpísaním zákona o volebnom
práve a prepísal dejiny.

17. Shahid (2013)

Shahid Azmi bol výnimočný mladý muž,
ktorý pracoval v právnom obore. Ako
15-ročný sa stretol so zločinom prvýkrát
a bol zatknutý za násilie počas bombových
útokov v roku 1992. Aj keď ho najprv prepustili kvôli mladému veku, vo väzení nakoniec
aj tak skončil, a to za protištátnu činnosť.

18. Hacksaw Ridge: Zrodenie
hrdinu (2016)

Film, ktorý má na svojom konte dvoch
Oscarov, opisuje život vojnového hrdinu
Desmonda Dossa. Desmond sa v roku 1941
rozhodol brániť svoju vlasť, avšak odmietol
nosiť zbraň a zabíjať. Stal sa zdravotníkom
a jediné, čo ho ochraňovalo, bolo jeho odhodlanie, odvaha a lekárnička.

19. Ray (2004)

Príbeh Raya Charlesa bol plný vzostupov
a pádov, plný šťastia a osobných tragédií.
Tento nadaný umelec bol jedným z najvýznamnejších hudobníkov, ktorí vytvárali
a formovali hudobný žáner R&B. Táto výrazná osobnosť svetovej populárnej hudby,
označovaná aj ako „otec soulu,“ si prešla
peklom, stala sa najväčším hudobným idolom svojej generácie a musela sa vyrovnať so
smrťou brata a svojím postupným slepnutím.

20. Hokejový zázrak (2004)

Herb Brooks, tréner amerického hojekového
mužstva, mal v roku 1980 nesplniteľný sen.
Chcel na zimných olympijských hrách poraziť neporaziteľný Sovietsky zväz. Trénoval 20
náhodne vybraných chlapcov, ktorí sa vďaka
jeho pevnej ruke a výnimočnej osobnosti
vypracovali na perfektný tím a uverili, že
dokážu všetko.

N

Gastronómia

ajlepšie

tekvicové
recepty

Majú desiatky rôznych tvarov
a farieb. Keď ich však prekrojíte,
vo vnútri vás čaká vždy to isté.
Sýtooranžová dužina s príjemnou
sladkastou vôňou. Nie vždy však
musí končiť v krémovej polievke.
Ak ste v záhradke zozbierali bohatú úrodu
tekvíc, mnohé z nich vám v chladnej špajze
vydržia až do marca. To je dostatok času
na to, aby ste si mohli vyskúšať niektoré
z receptov, ktoré sa osvedčili v našej redakčnej kuchyni.
Možno vám teraz hlavou blyslo slovko „hokaido“. Mali by ste však vedieť, že na potulkách slovenskými záhradami by sme našli
pri hriadkach kadejaké menovky. Skúsme
ich teda čítať jednu za druhou – Busch
Delicata, Winter Luxury, Blue Doll,
Serpentine, New England Cheddar, Musqueé
De Provence, Ping Jumbo Banana, Blue
Banana, Blue Hubbard, Green Hubbard,
Green Delicious, Golden Hubbard, Baby
Blue, Buttercup či Lunga Di Napoli.

nepochodíte. Iba ak by ste sa rozhodli tepelne ju upraviť so šupkou a nakoniec vydlabať
von. Presne tak to funguje.
Hoci sú na pohľad všetky dužiny rovnaké,
predsa len sa líšia. Niektoré majú po tepelnej úprave škrobovú, akoby mazľavú
konzistenciu, iné si zasa držia svoju jemnú, vláknitú štruktúru. Práve to rozhodne
o použití – krém, rezančeky či kocky?
Okamžite v tom máte jasno.
Či siahnete pri tepelnej úprave po pečení,
varení, parení alebo blanžírovaní, na chuti
to rozdiel nespraví. Omnoho viac pocítite
rozdiely v konzistencii. Ak sa s tekvicou zoznámite, dokážete ju udržať vo forme, ktorá
pripomína mladú jarnú zeleninku. Nemusí
to byť vždy pasta, čo sa maže po jazyku
a ústach.

Orechové rezance z tekvice

Tvrdý oriešok pre
slovenskú kuchyňu

Znie to ako recept, pri ktorom vás čaká
miesenie cesta. Pravdou však je, že v ňom
nenájdete ani štipku múky. Rezance si vyrobíte z tekvice samotnej. Očistíte jej šupku, na V-strúhadle ju nakrájate na tenké
rezančeky a krátko ich v cedidle obvaríte
v horúcej vode.

Keď sa prvýkrát stretnete v kuchyni s tekvicou, budete mať z toho najrôznejšie pocity.
Rozrežete ju a neviete, či ju máte považovať
za ovocie alebo zeleninu. Či ju budete soliť,
koreniť, cukriť či kadejako ochucovať, vždy
bude mať svoju typickú chuť. Je to ako s cukrovým melónom – buď ho milujete, alebo nenávidíte. Šúpanie za surova je väčšou výzvou,
akoby sa mohlo zdať. Šupka je pevná a tvrdá,
aby uchovala tekvicu v zdraví až do jari.
Bez dokonale ostrého noža a šikovných rúk

Čím dlhšie ich narežete, tým lepšie budú.
Najvhodnejšie sú tie druhy tekvice, ktoré majú jemne vláknitú štruktúru. Ak
takúto dobrotu za horúca posypete mletými orechmi s cukrom, máte dobrotu,
pri ktorej málokto uhádne čo je vo veci.
Vyskúšajte si to s hrudkovým tvarohom,
makom alebo ovocným pyré. Tekvica akoby s nimi dokonale ladila. Najdôležitejšie
je, aby ste ju vo vode iba obarili, nie uvarili.
Musí zostať pevná.
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Cestovina s tekvicou

Je nedeľa večer a v chladničke je iba zima
a horčica. To je skvelá príležitosť na rýchle
cestovinové jedlo. Kým v jednom hrnci varíte
vo vriacej vode cestovinu, na panvičke povedľa opekáte na masle tenké prúžky tekvice.
Nezáleží na tom, akú odrodu máte, vždy to
vyjde rovnako.
Koreniny podľa chuti a potom šup s tekvicovým hniezdom priamo do stredu cestovín.
A ak to celé zjemníte strúhaným syrom, máte
jedlo nie natoľko všedné, akoby sa mohlo
zdať. No len ochutnajte!

Škoricový kokteil

Možno je trochu odvážny, avšak ak ho ochutnáte, zistíte že skutočne stojí za to. Ak neveríte tomu, že by sa tekvica mohla stať základom
jemného kokteilu, potom určite vytiahnite
z kredenca svoj mixér a pustite sa do toho.
Pečenú tekvicu nakrájajte na kocky, vhoďte ju
do mlieka a pridajte trochu cukru a škorice.
Potrvá dve minúty, kým v mixéri vznikne
jemný krémový kokteil, pri ktorom ani skúsený fanúšik gastronómie neuhádne, z čoho
ste ho vytvorili. Je to variácia na avokádový
kokteil, ktorá funguje skutočne dokonale.

Spomienka na karotelu

Určite si spomínate na džús z varenej mrkvy
v zelených sklených fľašiach. Bolo by možné
vytvoriť jeho obdobu z tekvice? Zaručene
áno. Tentokrát sa však v mixéri zídu bok
po boku úplne odlišné suroviny.
Pečená tekvica, jabĺčko odrody šampión, šťava z citróna, hnedý cukor a voda. V ohromnej
búrke mixérového víru sa všetko spojí tak
dokonale, že pri ochutnaní máte pocit, že
dobroty, z ktorých nápoj je, nikdy nemohli
existovať samostatne.

Tekvicová krémová polievka

Možno je to nosenie dreva do hory, ale nemôžeme nespomenúť krémovú polievku

z tekvice. Hoci je to recept, ktorý si vyskúšali
vo svojej kuchyni mnohí, mali by ste vedieť,
že sa dá urobiť nielen z tekvice hokaido, ktorá
sa v tomto prípade zaobíde bez šúpania.
Na kocky nakrájanú tekvicu uvaríte alebo
upečiete s cesnakom, pridáte k tomu maslo,
soľ, korenie a muškátový oriešok. Keď to potom ponorným mixérom rozbijete na hladký
krém, máte hotové jedlo na chladné jesenné
dni.
Môžete pridať i tavený syr, smotanu alebo
bylinky. My túto polievku vylepšujeme praženými guľôčkami s cesnakovou príchuťou. Tie
si však nemusíte doma kvapkať do horúceho
oleja, ale kúpite si ich hotové v supermarkete.

Tekvicové placky
Robíme ich zo zemiakov, patizónov,
cukiet či dokonca aj z kyslej kapusty.
Akoby však chutili placky, pri ktorých
sa všetko točí okolo tekvice? Možno sa
vám bude zdať, že to nie je žiadny veľký objav. Pravý opak je však pravdou.
Chutia úplne inak, ako ste zvyknutí,
a môže sa stať, že práve placky sa stanú
vaším tekvicovým favoritom.
Cesto je klasikou – strúhaná tekvica,
vajíčka, hladká múka, soľ, korenie,
majoránka. Nám sa osvedčilo k tomuto všetkému pridať aj ovsené vločky.
Akoby práve vďaka nim získali placky
chrumkavosť, ktorá nám pri pražení
bez nich chýbala.
Výborné sú ešte horúce, ak ich však
necháte trochu vychladnúť, akoby
úplne zmenili svoju chuť. Ba nejeden
dostane chuť povýšiť ich na lievance
a počastovať vrstvičkou džemu.

M

iloš Hrbatý

v spolupráci
s Marekom
Hamšíkom
Hoci má Marek Hamšík len 31 rokov, už dnes je
legendou nielen slovenského, ale aj svetového
futbalu. Napriek životopisu nabitému úspechmi
a svojej futbalovej výnimočnosti však nikdy nezabudol na to, odkiaľ pochádza.

Viac o tom, prečo sa OZETA rozhodla pre
spoluprácu s Marekom Hamšíkom a čo
z tejto spolupráce vzišlo, sme sa porozprávali s Milošom Hrbatým, generálnym riaditeľom spoločnosti OZETA.

Ako značka, ktorá sa snaží priniesť našim
zákazníkom tú najlepšiu elegantnú pánsku
módu zo Slovenska, bolo pre nás preto prirodzené získať na spoluprácu muža, ktorého
taktiež možno bez preháňania označiť ako
„to najlepšie zo Slovenska“

Pán Hrbatý, prečo sa OZETA rozhodla pre
spoluprácu práve s Marekom Hamšíkom?
Prizvať na spoluprácu Mareka Hamšíka
bolo to najprirodzenejšie rozhodnutie, aké
sme v tomto prípade mohli urobiť. Je rešpektovaný, je to osobnosť, bojovník, ktorý
sa nikdy nevzdáva. Zároveň má výrazný
a osobitý štýl a rozumie móde. Presne tak
vnímame aj mužov, ktorí sú našimi zákazníkmi. A čo je veľmi dôležité – je autoritou
mladej generácie. A o to nám ide. Cez

Výsledkom je limitovaná edícia obleku,
ktorý vystihuje všetko, čo Marek Hamšík
charakterizuje.
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Mareka ukázať mladým mužom, že nosiť
oblek a byť za elegána pri každej príležitosti
je atraktívne a trendy.
Vďaka tejto spolupráci ste mali možnosť
spoznať Mareka osobne. Aký je to človek
v súkromí?
Bola to nezabudnuteľná skúsenosť. Marek je
profesionál, fotenie prebehlo veľmi rýchlo
a príjemne. Ako ho poznáme z trávnikov,
tak aj v ateliéri z neho išli v prvom rade
skromnosť a profesionalita. Je to človek,
ktorý sa naozaj na nič nehrá. Vďaka tomu
bolo príjemne aj nám, ktorí máme z toho
spojenia obrovskú radosť a sme naň nesmierne hrdí.

V ateliéri
z neho išla
skromnosť

Marek je známy svojím módnym cítením a určite nie je
mužom, ktorý by sa bál experimentovať. Čím je teda tento
oblek iný od toho, čo zákazník nájde v ponuke OZETY bežne?
Marekov oblek, ako sme ho v Ozete interne nazvali, je čierny,
pretože nosí výhradne čierne obleky. Je vlnený, s prímesou 4 %
elastanu na zachovanie športového charakteru a voľnosti v pohybe. Hľadali sme dlho a nakoniec sme tú správnu látku našli
v celosvetovo renomovanej fabrike v Taliansku.
Každý oblek je označený svojím číslom a odznakom limitovanej
edície. Keďže Marek obľubuje krátke strihy nohavíc, dali sme zákazníkom možnosť vyzerať presne ako ich ikona. Samozrejme,
pre tých, ktorí uprednostňujú klasickú dĺžku, máme aj tie.
K oblekom sme vytvorili aj futbalovú edíciu módnych doplnkov, pričom sme kládli dôraz na to, aby boli futbalové prvky
zobrazené veľmi nápadito ako módny doplnok. Vďaka tomu ide
o kolekciu, ktorou zákazník vyjadrí svoju vášeň pre futbal, no
nestratí pritom ani štipku z elegancie.
Prečo ste sa rozhodli vyrobiť limitované množstvo oblekov?
Marek Hamšík je mimoriadne zaujímavou osobnosťou. Určite to
nie je niekto, kto by mal potrebu na niekoho sa podobať. A tak
vnímame aj našich zákazníkov – ako mužov, ktorí idú svojou
cestou. Preto je počet týchto oblekov limitovaný na 150. Aby si
jeho majitelia zachovali jedinečnosť a individualitu, ktorá je pre
Mareka taká typická.
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Predajňu OZETA nájdete
v Galérii MLYNY na 1. poschodí.

Čas

lahodných gaštanov

Prenikavá sladká vôňa, papierové vrecúško zohrievajúce premrznuté končeky prstov a lahodná chuť
v každom súste v ruchu ulice. Jedlé gaštany sú symbolom jesene rovnako, ako pestrofarebné lístie
padajúce zo stromov. Ako ich využiť v kuchyni?

Chutné i liečivé

Majú toľko vitamínu C ako citróny a obsahujú minerály, ktoré nás povzbudia v sychravom jesennom počasí. Sú bohaté na draslík,
vápnik, fosfor a železo a dokážu nás zásobiť
vitamínmi skupiny B, E a K. Obsahujú málo
sodíka a tukov, vďaka čomu sú skvelou maškrtou pre ľudí trpiacich srdcovými ochoreniami a vysokým krvným tlakom.
Pre vysoký obsah bielkovín a škroby meniace sa tepelnou úpravou na cukry sú dobre
stráviteľné a pre chýbajúci lepok a glukózu neohrozia ani celiatikov a diabetikov.
Gaštany sú jednou z mála pochutín, ktorá
prospieva nášmu zdraviu bez ohľadu na to,
akými ujmami trpíme.
Sú výborným prírodným antioxidantom,
podporujú trávenie a majú antiseptický
účinok. Liečivé účinky sa pripisujú i listom a kôre, z ktorých sa pripravuje čaj. Je
na škodu, že sa na našom jedálnom lístku
neobjavujú častejšie ako kedysi.
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Ako na ne?

Nájdete ich v tržniciach aj v supermarketoch. Čerstvé gaštany sú pevné, majú lesklú
hnedú šupku a nevýraznú vôňu jesene.
Napadnutie škodcami či nevhodné skladovanie odhalia drobné škvrnky na povrchu
či nenápadné náznaky otvorov. Buďte pri
výbere obozretní. Existujú dva spôsoby,
ako ich premeniť na neodolateľnú delikatesu. Je to vždy tepelná úprava, ktorá uvoľní
chute a vône, ktoré dosiaľ driemali pod
šupkou. Či sa rozhodnete pre varenie alebo
pečenie, je iba na vás. Dôležité je jediné.
Narezať šupky, aby sa nevinné plody nepremenili na delobuchy. Plytký, centimeter
dlhý rez je dostačujúci.
Pri pečení predhrejte rúru na teplotu 200
stupňov a gaštany naukladajte v jednej vrstve na plechu tak, aby medzi nimi zostalo
dostatok priestoru na prúdenie vzduchu.
Pečenie zaberie 15 až 20 minút.
Pri varení vložte narezané gaštany do vriacej vody na 30 minút, aby jadrá uvoľnili
svoju sladkú chuť a arómu.

Čo o nich vieme?

Aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá, jedlý
gaštan nie je kultúrnym súrodencom pagaštana konského. Ide o úplne odlišné dreviny,
z ktorých jedna rodí pre naše maškrtné
jazýčky a druhá baví deti pri výrobe figúrok.
Chuť gaštanov je jemná a sladkastá, pre
vysoký obsah škrobu však nie je priveľmi
výrazná. I preto sa gaštany od nepamäti
v rôznych formách používali nielen do zákuskov, ale aj ako príloha k mäsovým pokrmom alebo hlavná surovina pri príprave
polievok. Avšak iba máloktorý gurmán sa
nechá oklamať ich lacnejšou náhradou –
sladeným fazuľovým pyré.
Dnes sa gaštany bohato využívajú v cukrárskom priemysle, na výrobu múky, sušienok a kaší, či dokonca cestovín vhodných
na bezlepkovú diétu. Stretnúť sa možno
i s likérom, kandizovanými gaštanmi alebo
veľmi obľúbeným francúzskym nugátom,
do ktorého sa okrem gaštanovej zmesi pridáva karamel a med. Najčastejšie sa však
stretávame s gaštanovým pyré. Jeho jedinečná chuť a jemná aróma dokážu vylepšiť
aj ten najvyberanejší zákusok sveta.

Piedras Rojas a Salar de Aguas Calientes

P

odmanivá
príroda
severného Čile

Zažiť nefalšovanú krásu prírody, vychutnávať si
vysokohorskú oblasť puna, nechať sa vtiahnuť
do pokojných hladín altiplanských lagún, osviežovať sa pohľadmi na jagavo biele čiapočky vysokých vulkánov či kráčať po červených kameňoch
k horúcim vodám... toto všetko sa dá zažiť v okolí
San Pedra de Atacama!
Mestečko San Pedro sa nachádza v regióne
II. Antofagasta, ktorý je v poradí druhým
regiónom z pätnástich, na ktoré sa delí
moderný čilský štát a sú číslované od severu k juhu. Najväčšiu časť tohto územia
zaberá najsuchšia púšť sveta – Atacama, ale
rovnako sa tu nachádzajú aj hlboké rokliny,
vytvarované tečúcimi riekami z vysokých
Ánd. Práve na týchto úrodných miestach
sa pred viac ako 10 000 rokmi usídľovali
skupiny ľudí, ktoré po sebe zanechali odkazy v podobe nástenných malieb.
Najznámejším etnikom tejto oblasti je
Atacameño (tvar Atacameños v množnom
čísle), ktoré svoje pomenovanie získalo
od dobyvateľov zo starého kontinentu.
Oni samotní sa však vo svojom natívnom
jazyku kunza nazývajú Licantantay, čo
v preklade znamená „obyvatelia zeme“.
A práve Atacameños spravujú zaujímavé miesta v okolí San Pedra de Atacama,
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pretože množstvo mladých ľudí z pôvodných komunít študuje na školách
turizmus, ktorý sa tu vo veľkom rozmáha.
Týmto spôsobom napomáhajú miestnej
ekonomike a nemusia odchádzať do miest
za vidinou lepšieho zárobku. Atacameños
sa snažia zachovať akúsi identitu tohto
miesta a ukázať návštevníkom ich vlastný
spôsob života, či už v podobe kulinárskych
špecialít, architektúry alebo prezentácie
ich predstáv o svete.

San Pedro de Atacama

Ako už bolo spomenuté, mestečko sa nachádza v blízkosti púšte Atacama, ktorá
sa rozprestiera od juhu Peru po sever Čile
v dĺžke približne 1 000 km. San Pedro patrí
k východiskovým bodom zaujímavých
exkurzií, ktoré prezentujú jedinečnosť
okolitej prírody. Je situované v nadmorskej
výške 2 400 m, medzi altiplanom (náhorná
plošina vo výške 3 500 – 4 000 m) a púšťou. V predhispánskych časoch plnilo toto
osídlenie veľmi významnú funkciu, lebo
bolo dôležitou tranzitnou zónou medzi
vysokohorskými pastiermi lám a rybárskymi komunitami na pobreží Tichého
oceánu.
Keďže človek z našich zemepisných šírok

na takéto nadmorské výšky nie je zvyknutý, je dobré žuť kokové listy alebo si z nich
variť čaj. Nie je problémom zaobstarať si
ich, pretože sa dajú zakúpiť takmer na každom kroku a pochádzajú prevažne zo susednej Bolívie.
San Pedro de Atacama je vyhľadávaným
miestom nielen pre domácich milovníkov
prírody, ale rovnako i pre zahraničných
pocestných. Už cestou do tohto malebného mestečka vás privíta jedinečný pohľad na majestátne sa vypínajúcu sopku
Licancabur (5 920 m n. m.), nachádzajúcu
sa na hraniciach Čile a Bolívie. Jej názov
je odvodený z jazyka kunza a v preklade
znamená „dedina ľudí“.
Veľkým lákadlom pre návštevníkov San
Pedra je dozaista tradičná architektúra,
a to v podobe úzkych, prašných uličiek
a nízkych domčekov z adobe, teda nepálených tehál. Centrum mesta tvorí malé
námestie, ktorého najväčšou a najznámejšou dominantou je kostolík z roku 1744.
San Pedro de Atacama patrí viac menej
k „batôžkárskym“ destináciám a celá jeho
atmosféra sa nesie prevažne v znamení
bohémskeho života. Na každom kroku
možno nájsť malé kaviarne, hudobné bary
či reštaurácie s tradičným jedlom. Na uliciach vás zastavujú pouliční predajcovia

čerstvých empanadas, ktoré v sebe ukrývajú delikátne mäsové alebo syrové náplne.
Rovnako tu narazíte na remeselné trhy
a obchodíky s množstvom pestrofarebných
suvenírov a zakopávať budete o početné
cestovné agentúry, ponúkajúce rôznorodé
výlety do okolia.

Salar de Atacama,
LagunaChaxa

Salar de Atacama, nachádzajúca sa len
10 km od San Pedra, je najväčšou soľnou
pláňou v Čile s rozlohou 3 000 km štvorcových. Začala sa tvoriť okolo roku 7000 pred
n. l., keď sa menili klimatické podmienky
a zem sa začala otepľovať. Dlhodobé sucho spôsobilo vysychanie lagún, ktoré
sa pretavili v rozsiahle soľné pláne. Salar
de Atacama je pokrytá rozsiahlou kôrou
minerálov, tvorených vodou stekajúcou
z Ánd, ktorá sa z povodia ďalej nedostane.
Tak sa voda vyparuje, zanecháva po sebe
soľné usadeniny, ktoré vytvárajú prekrásnu
prírodnú scenériu. Keď nahliadnete bližšie
k tomuto prírodnému úkazu, uvidíte akúsi „krustu“, máte chuť rozdrviť ju medzi
prstami.
Lagúna Chaxa (2 300 m n. m.) sa nachádza
v samotnom srdci Salar de Atacama a je
pod správou komunity Atacameňoz oblasti
Toconao a Conaf. Chaxa je súčasťou národnej rezervácie plameniakov a je rozdelená
na niekoľko vodných plôch. Hlavným lákadlom lagúny sú početné skupiny plameniakov, ktoré túto oblasť natrvalo obývajú
alebo cez ňu migrujú. Spomínaná soľná
„krusta“ obsahuje malé bezstavovce a vodné rastliny, ktorými sa plameniaky živia.
Táto kôra soľných minerálov však obsahuje
aj nerastné suroviny, ktoré sú vyhľadávaným predmetom ťažobného priemyslu. Ten
sa, bohužiaľ, stal mnohým plameniakom

osudným. Tak napríklad v roku 2010 povolila čilská vláda jednej ťažobnej spoločnosti
vybudovať doly v tejto oblasti. Počet plameniakov v spomínanom roku bol približne
37 000, avšak jeho počet sa v roku 2017
drasticky znížil iba na 3 000 kusov!

LagunaTuyajto

Cesta k lagúne vedie trávnatou mrazivou
stepou Južnej Ameriky – punou. Výhľady
na okolitú prírodu sú po celý čas priam neskutočné! Okolo vás sa mihá nádherná, vyprahnutá krajina pokrytá žltými trsmi tráv.
V pozadí sa pýšia vysoké vulkány, ktorých
vrcholce zahaľujú biele oblaky. A v tej
najväčšej pohode sa tu pasú voľne žijúce
vikune, vychutnávajúce si okolitú prírodnú scenériu. Vikuňa nebola do dnešnej
doby zdomácnená a práve jej vlna bola
v inkských časoch považovaná za luxusný
artikel určený pre najvyššie vrstvy obyvateľstva. Hustá srsť vikune patrí k najjemnejšej vlne a poskytuje vynikajúcu izoláciu
proti teplotným výkyvom, na ktoré narazí
vo svojom prirodzenom prostredí.
Čaro z cesty prekoná už iba samotná
lagúna Tuyajto so svojimi dávnovekými
horskými strážcami. Lagúna je položená
v nadmorskej výške 4 035 m, jej vody sú
žiarivo perleťovej farby a na svojej hladine
odrážajú okolité vrcholky kopcov. Celé
toto miesto oplýva neuveriteľným pokojom, ktorý dodáva človeku značnú časť
energie.
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Piedras Rojas, Salar de Aguas
Calientes

Príznačný je názov pre krajinu rozpínajúcu sa v nadmorskej výške 4 200 m, teda
Piedras Rojas, v preklade „Červené kamene“. Sýto červená farba zeme a obrovských,
hladkých kameňov je spôsobená oxidáciou železa, ktoré je prítomné na tomto
mieste. Piedras Rojas sprevádza rovnako
neobyčajné miesto, ktorým je Salar de
Aguas Calientes v objatí majestátnych
vulkánov. Vody lagúny, nachádzajúcej
sa na soľnej pláni, pritekajú z rieky Pili,
tiesňavy Chamaca a taktiež z podzemných
vôd v púšti. Z tohto dôvodu má voda
lagúny vo svojich spodných, najhlbších
častiach teplotu okolo 65 °C a smerom
na povrch sa ochladzuje. Táto voda nie je
určená na konzumáciu, pretože obsahuje
hneď dve škodlivé látky, a to kamennú soľ
a sadrovec. Táto skutočnosť však nič nemení na tom, že veľkoleposť lagúny tkvie
v jej nádhernom tyrkysovom až zelenkastom sfarbení v kontraste s obrovitánskymi
červenými kameňmi na jej brehu. Pohľad
na andskú krajinu ulahodí aj tomu najnáročnejšiemu návštevníkovi a vyvolá v ňom
pocit skutočného milovníka prírody!

Obdobie dažďov

Pri návšteve tohto kúta sveta je vhodné
si zvoliť priaznivé obdobie na jeho spoznávanie. My sme túto oblasť navštívili
v čase dažďov, ktoré by mali pretrvávať
iba niekoľko dní do roka. Avšak mali sme

Kostolík v centre mesta San Pedro de Atacama

Legenda
o sopke
Licancabur

Z generácie na generáciu si etnikum Atacameňo uchováva ústne
tradovanú legendu o ľúbostnom
trojuholníku
medzi
bratmi
Licancaburom a Juriquesom a krásnou Quimal. Podľa miestnych boli
dvaja bratia (sopky) a kráska (hora)
v dávnych časoch ľuďmi a podnes
v ich predstavách prevláda názor, že
všetky vulkány sú si bratmi.
Romanca sa začala medzi princom
Licancaburom, starším z bratov,
a princeznou Quimal. Mladší
princ Juriques bol spoločníkom
a akýmsi „zbrojnošom“ svojho
brata, ktorého ochraňoval. Milenci
sa plánovali vziať, avšak do krásy
princeznej sa zamiloval i Juriques,
a tak vznikol medzi bratmi spor.
Keďže Licancabur bol zručným
bojovníkom, tak v boji pripravil
svojho brata o hlavu. O celej situácii sa dozvedel ich otec Lascar,
ktorý oplýval obrovskou mocou,
a rozhodol sa oddeliť sokov od nádhernej princeznej. Svojím hnevom
privolal obrovskú erupciu a uvalil
tak na svojich synov večný trest
v podobe sopiek ležiacich vedľa
seba a ich milovanú Quimal poslal
do vyhnanstva.
Legendárna princezná sa nachádza
vo veľkej vzdialenosti od miestnej
komunity, a to na opačnej strane
Salar de Atacama. Bolesť týchto
dvoch milencov po sebe zanechala nesmierne množstvo sĺz, ktoré
zaplavili údolie a vytvorili tak obrovské jazero, ktoré postupom času
vyschýna, dnes ho poznáme ako
Salar de Atacama. Ako sa hovorí
„láska hory prenáša“, takže pôvabný Licancabur sa stretáva s krásnou
princeznou v určitom období roka,
keď majestátny vulkán vrhá svoj
tieň až k úpätiu hory Quimal, a tak
sa dotýka svojej milovanej.
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Piedras Rojas a Salar de Aguas Calientes

„šťastie“, dažde trvali omnoho dlhšie ako
zvyčajne a nepršalo iba zopár dní, ale silné
búrky neutíchali od januára až do konca
februára.
Ubytovaní sme boli v malom hosteli
na brehu rieky Rio Grande, ktorá oddeľovala danú štvrť od centra mesta. Plánovali
sme navštíviť „najväčšie atrakcie“, ktoré
sa v blízkosti nachádzajú, a tak sme si
museli zakúpiť expedíciu v jednej z početných miestnych agentúr. Keďže sme
tu strávili len zopár dní a mali sme nízky
rozpočet, tak sme si zvolili poobedňajší
výlet do Mesačného údolia a celodenný
výlet na altiplánske lagúny. No napriek
neustupujúcim dažďom bolo toto údolie
uzavreté kvôli neprejazdným cestám a riziku výskytu silných búrok, čiže o jeden
výlet sme hneď v ten deň prišli, pretože
boli vyhlásené výstrahy. Tešili sme sa aspoň na exkurziu k altiplánskym lagúnam,
ktorá sa začínala ranným odchodom
z centra mesta. Nachystaní na výlet sme sa
ešte za čierno-čiernej tmy vybrali z hostela s baterkami v rukách, keďže v tejto
časti nebolo žiadne pouličné osvetlenie.
Vykročili sme do poriadneho blata smerom k ako-tak prežívajúcemu drevenému

mostu pre peších. Ibaže túto noc neprežil,
pretože ho strhol silný prúd rieky a my
sme nemali možnosť dostať sa do centra
San Pedra, kde nás mal vyzdvihnúť mikrobus. Nuž, prírodu neprekonáš. Museli sme
čakať, kým sa rozvidnie a ochotný chlapec
od susedov nás aj s niekoľkými ďalšími
cestovateľmi previedol cez kopce na hlavnú cestu. Po ceste mi tento Atacameňo
rozpovedal legendu o sopke Licancabur,
ktorá na nás dohliadala po celý čas v tomto nezabudnuteľnom meste. Medzitým sa
už domáci chytili opravy mosta, aby bolo
možné spojenie s „civilizáciou“. My sme
však v tento deň prišli o ďalší výlet a zostával nám už len posledný deň v tomto
mestečku. Situáciu sme úspešne doriešili
v agentúre a v posledný deň nášho pobytu
sa ako na želanie vyčasilo a slnečná obloha
nám dovolila vidieť krásu juhoamerickej
zeme.
Annamária
Rakovská

Podpätkové umenie
v HUMANIC
2. VIGNERON

Čižmičky z velúrovej kože

1. ALISHA

139,95 €

Čižmičky z hladkej kože

129,95 €

Trendy čižmičky z hladkej alebo
velúrovej kože vás teraz očaria
svojou eleganciou, šarmom
a nonšalantnosťou. Vďaka
hrubšiemu podpätku sa stanú
vaším skvelým spoločníkom
po celý deň. Pohľad zaručene
upúta extravagantné zdobenie
podpätkov: nity, štrasové
kamienky a metalický vzhľad sa
spolu s reliéfnym a 3D efektom
oprávnene dostávajú do centra
pozornosti. Navyše, módna
vínovočervená a klasická čierna
vytvárajú priestor pre mnoho
stylingových možností. S týmito
štýlovými čižmičkami sú veľmi
dobre kombinovateľné všetky
základné kúsky dámskeho šatníka,
ako sú saténové blúzky, obtiahnuté
nohavice, ceruzkové sukne, ale
i puzdrové šaty.
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3. VIGNERON

4. OMG!

5. VIGNERON

6. TAMARIS

139,95 €

49,95 €

139,95 €

69,95 €

Čižmičky z hladkej kože

Čižmičky

Čižmičky z velúrovej kože

Čižmičky z textilu

Predajňu HUMANIC nájdete
v Galérii MLYNY na prízemí.

ZVERTE
SVOJE VLASY
ODBORNÍKOM
Kadernícky salón v Galérii MLYNY
používa výhradne najkvalitnejšie
produkty tejto svetovej značky, ale
taktiež náš profesionálny tím kaderníkov
neustále zdokonaľujeme na rôznych
školeniach spoločnosti Schwarzkopf.
Luxusný dizajn a najkvalitnejšie
produkty sme však spojili v cenovej
dostupnosti služieb u nás.

Predajňu SCHWARZKOPF
PROFESSIONAL nájdete
v Galérii MLYNY na prízemí.
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Počas pobytov na slnku či pri vode
sú naše vlasy extrémne namáhané.
Pôsobí na ne slnečné žiarenie, ale
aj chlór v bazénoch či morská soľ.
Príďte do nášho salóna
a doprajte svojim namáhaným
vlasom tú najlepšiu starostlivosť,
akú si zaslúžia.

Pondelok – Nedeľa 9:00 – 21:00
www.mlyny-nitra.sk/schwarzkopf

zľava na OIL
MIRACLE

Rozmaznávajúci režim
olejovej starostlivosti

BC Oil Miracle Brazilnut Oil je určený na prvotriedne vyživenie, bohatý lesk, hebkosť, podporu
zázračnej žiarivosti farby bez zaťaženia vlasov.
Hýčkajúce a na mieru šité rituály podporujúce
žiarivosť farby zaisťujú odľahčené výsledky pre
všetky typy vlasov, vrátane tých farbených.

V

DERMA
C E N T E R

PROFESIONÁLNY POHĽAD NA VAŠU KRÁSU

Písmo: Dejavu Sans ,

logo: bez obrysu, slogan: s obrysom

Farba: Pantone solid Coated Color Chart, sivá: 100% 424 C, modrá: 95% 294 C

vytvarovaná
postava
bez námahy

Súčasným trendom vo svete je zdravý životný štýl, s čím súvisí aj vyformovaná postava. Hodiny driny vo fitnesscentrách a odriekanie si „zlého“
časom prinesú aj viditeľné výsledky, no stále sa nájdu miesta, na ktorých
je redukcia tuku ťažšia a zdĺhavejšia. Pre týchto klientov máme efektívne
riešenie – LIPOSUKCIU.

Liposukcia ≠ chudnutie

Liposukcia nerieši extrémnu nadváhu ani obezitu. Obézni pacienti takmer vždy znovu naberú hmotnosť, ktorú stratili pri
tomto zákroku, pokiaľ dramaticky nezmenia svoje stravovacie
návyky alebo výrazne nezvýšia energetický výdaj (v podobe fyzickej aktivity). Spomínaní pacienti nie sú vhodní kandidáti, čo
sa veľakrát podceňuje pri indikácii pred podstúpením zákroku.
Na akých častiach tela sa zvyčajne vykonáva?
Liposukcia je zákrok skôr estetického charakteru, ktorý pomáha
klientom zbaviť sa tukových buniek, hlavne v týchto rizikových
partiách:
• vnútorné a vonkajšie stehná,
• vnútorné kolená,
• boky,

• brucho,
• ruky – pri tzv. „bat wings,“
• podbradok a iné lokality.

Ako operácia prebieha?
Liposukciu je možné vykonávať v prípade menších zákrokov v lokálnom znecitlivení. Pomocou soľného roztoku, obsahujúceho
lokálne anestetikum a adrenalín na zníženie straty krvi, sa naplnia cieľové tukové bunky. Roztok umožňuje jednoduchšie odstránenie tuku, ale zároveň aj znižuje vznik pooperačných opuchov
a modrín. Následne pomocou kanyly a podtlakového zariadenia
sa podkožný tuk v cieľovej lokalite odstraňuje. Dĺžka samotného
priebehu operácie trvá približne 1 – 2 hodiny, vždy v závislosti
od konkrétnej lokality a množstva tuku.
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Liposukcia podlieha súčasným trendom.
Posledným z nich je LASEROVÁ LIPOLÝZA.
Laserová liposukcia je najnovší koncept tvarovania postavy pomocou laserového lúča. Ide o miniinvazívnu techniku, ktorá
umožňuje odstrániť prebytočnú tukovú vrstvu. Pri zákroku
dochádza k premene laserovej energie na tepelnú, ktorá
tukové bunky poškodzuje a rozpúšťa. Výsledný efekt je trvalý a pokožka je vypnutá, čo spôsobuje laserová stimulácia
podkožného kolagénu.

Priebeh laserovej lipolýzy

Laserová technika je oproti tumescenčnej oveľa šetrnejšia, inštrumenty sú veľmi jemné a nedochádza
k veľkému poškodeniu tkanív. Celá vybraná zóna sa
pacientovi upravuje cez malý (2 – 3 mm) rez, ktorým
vstupuje laser, a po zákroku nie je potrebné miesto
zašívať. Laser vyžaruje rozptýlený lúč, čo spôsobí
rozklad tukových buniek, po ktorých ostane len
tekutina, následne odsávaná kanylou.

Výhody laserovej lipolýzy:

• ambulantný zákrok v lokálnej anestéze,
• zlepšenie až vymiznutie celulitídy,
• kvalitnejšie vypnutie pokožky ako výsledok
stimulácie podkožného kolagénu laserom,
• možnosť vykonávať zákrok
na viacerých oblastiach,
• menšie prejavy krvácania,
• možnosť opakovania zákroku
v prípade potreby,
• menšia bolestivosť,
• rýchlejší návrat pacienta
k bežnému životu.

Obe metódy odstraňovania
nežiaducich tukových
vankúšikov, ale aj mnoho
ďalších inovačných
zákrokov nájdete na klinike
DERMACENTER
(www.dermacenter.sk).
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Kliniku DERMA CENTER
nájdete v Galérii MLYNY
na 2. poschodí.

MUNSR 2

Pánska obojstranná bunda vyrobená z vodoodpudivého,
vetruodolného a ultraľahkého, štruktúrovateľného materiálu
so záterom, impregnačnou vrstvou DWR a TEFLONOM,
má vysoko hrejivú výplň, kontrastnú prešívanú podšívku,
kapucňu, rukávy a spodnú časť lemované gumou.

112,99€

PERKOS 3

PIM

BAROKKO 3

NAGISA

33,99€

67,99€

64,99€

59,99€

Pánske tričko s dlhým
rukávom zo SOFT TOUCH
materiálu
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Pánska mikina vyrobená
z paropriepustného,
rýchloschnúceho, hrejivého
materiálu COOL-DRY.

Detská HI-THERM bunda
z vetruodolného a ultraľahkého
materiálu.

Ruksak s objemom
30l

PERKA 2

Dámska softshellová bunda z nepremokavého, paropriepustného,
vetruodolného, hrejivého a štruktúrovaného materiálu
s membránou SOFT-SHELL WINDBARRIER, impregnačnou
vrstvou DWR a záterom so špeciálnou výplňou HI-THERM.

112,99€

PERKOSA

Dámske tričko s dlhým rukávom zo
SOFT TOUCH materiálu.

22,99€

BARROKA 3

Dámska bunda vyrobená z vodoodpudivého, vetruodolného a ultraľahkého a štruktúrovaného materiálu
s úpravou záterom a impregnačnou vrstvou DWR, vďaka ktorej kvapky vody stekajú z povrchu preč.
Bunda je doplnená o vrstvu TEFLONU, ktorá znižuje špinivosť odevu, má vysoko hrejivú výplň
z mikrovlákna a kontrastnú prešívanú podšívku, kapucňu, rukávy a spodnú časť lemované gumou, krytku
brady, 2 praktické vrecká so zipsami a dlhšie ťaháčiky na jednoduchú manipuláciu.

74,99€
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Predajňu ALPINE PRO
nájdete v Galérii MLYNY
na 1. poschodí.

Nová predajňa Profimed v Galérii MLYNY Nitra | prízemie

J
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Krstný otec je nepochybne
jedným z najobľúbenejších
a najuznávanejších
filmov v histórii svetovej
kinematografie. V opakovaných
prieskumoch sa majstrovské
dielo režiséra Francisa Forda
Coppolu zaradilo medzi
najvýznamnejšie filmy, aké
sa kedy objavili na filmovom
plátne. Jeho prezentácia,
symbolika a slovník ovplyvnili
celú generáciu filmárov
a popkultúru všeobecne.
Táto kniha uznávaného
odborníka Petra Cowieho
prostredníctvom archívnych
materiálov, fotografií
z nakrúcania a zasväteného
sprievodného textu rozpráva
fascinujúci príbeh filmu,
ktorý takmer neuzrel svetlo
sveta. Prezentuje jednotlivé
komponenty, ktoré – napriek
všetkým očakávaniam –
do seba tak skvelo zapadli, že
tento film štúdia Paramount
v roku 1972 dosiahol obrovský
úspech a jeho popularita
pretrváva do súčasnosti.

Rozbitý pohár
Alain Mabanckou

Krstný otec – Fascinujúci príbeh filmu
Peter Cowie

Epocha objavov
Ian Goldin, Chris Kutarna

esenné čítanie

Ľudstvo je na vrchole.
A zároveň sme veľmi zraniteľní.
Svet sa nachádza na sklonku
novej renesancie a stojíme
pred otázkou, či sa nám podarí
vyťažiť z nej to najlepšie
a vyhnúť sa chaosu a rozvratu.
Na celom svete sa zlepšuje
zdravie a vzdelanie, rastie
bohatstvo. Veda prosperuje
ako nikdy predtým. Ale tie isté
sily, ktoré nám môžu priniesť
mnoho výhod, sú zdrojom
ohrozenia.
V tejto situácii sme už
raz boli. Prvá renesancia
a osobnosti, ako Kolumbus,
Kopernik či Gutenberg,
prekreslili mapy nášho sveta,
dali voľnosť informáciám
a posunuli západnú civilizáciu
zo stredoveku do počiatkov
modernej éry. Zaplatili sme
však veľkú daň: spoločenské
a náboženské rozkoly, politický
extrémizmus, ekonomické
šoky, pandémie a iné
nepredvídateľné dôsledky
objavov a rýchlych zmien.
Aj dnes, v našej druhej
renesancii, keď čelíme
terorizmu, rozpadu politických
únií, utečeneckej kríze
a nerozvážnym svetovým
lídrom, môžeme prosperovať –
ak sa dokážeme poučiť
z minulosti. Epocha objavov
prináša prehľad najväčších
súčasných úspechov ľudstva,
ale aj hroziacich rizík. Je
v našich rukách, ktorý scenár
sa naplní.

Bravúrne rytmická, komická,
delirická i tragická kniha
Alaina Mabanckou sa
odohráva v malom bare
s názvom Na sekeru sa
nedáva v konžskom hlavnom
meste Brazaville. Hlavný
hrdina, známy ako Rozbitý
pohár, tu utápa svoju ľútosť
v hektolitroch červeného vína,
no predovšetkým sa snaží
napísať knihu. Zásadnú knihu!
Román Rozbitý pohár, to je
spisovateľské majstrovstvo
Alaina Mabanckoua v tej
najčistejšej podobe. Jeho próza
by sa mala čítať nahlas, mala
by sa skandovať, repovať. Jej
flow vás vytrhne z kresla aj
s kúskami podlahy.
Rozbitý pohár v tom má
jasno, keď ťa život položí
na kolená, nezostáva ti nič
iné, ako sa opiť a poriadne to
roztočiť. Alain Mabanckou
napísal krásnu knihu, ktorá
nemilosrdne, a pritom veľmi
ľudsky a láskavo ironizuje svet
umelcov a tiežumelcov, všetky
tie bizarné postavičky tvoriace
klientelu baru Na sekeru sa
nedáva.

Bohatá zbierka krojov Jany
Kucbeľovej obsahuje vzácnosti
z nášho národného dedičstva.
Každý kúsok má nesmiernu
historickú a kultúrnu hodnotu,
ktorú zachytil Peter Brenkus
na fascinujúcich fotografiách.
V knihe okrem zaujímavých
historických faktov spoznáte aj
životné príbehy jednotlivých
krojov, osudy ich nositeľov či
výrobcov.

Kniha je v podstate náhradou
za výstavu časti kompletných
krojov, ktoré dosiaľ Jana
Kucbeľová zozbierala, a ide
vskutku o pozoruhodnú
a veľmi hodnotnú zbierku.
Upozorňuje na niektoré
prvky, ktorých získanie ju
najviac potešilo, ale miestami
spomenie aj tie odevné kusy,
čo sa jej napriek úsiliu získať
nepodarilo. Všetku tú krásu
vkusne nasnímal fotograf Peter
Brenkus, ktorý plne rešpektoval
dokumentačný prístup. Pre
milovníkov krojov, etnoštýlu,
ľudovej kultúry či jednoducho
krásy bude táto publikácia
určite nevšednou lahôdkou.

Halloweensky večierok z roku
1969, jedna z posledných kníh
Agathy Christie, vychádza prvý
raz v slovenskom preklade.
Popri Herculovi Poirotovi v nej
účinkuje autorka detektívok
Ariadne Oliverová – svojrázne
alter ego legendárnej
spisovateľky.
Počas príprav halloweenskeho
večierka, na ktorých
sa zúčastňuje aj známa
spisovateľka Ariadne
Oliverová, trinásťročná Joyce
Reynoldsová vyhlási, že raz
bola svedkom vraždy. Nikomu
o tom nepovedala, lebo si vraj
až neskôr uvedomila, že išlo
naozaj o vraždu. Dievčaťu,
ktoré má povesť chválenkárky,
nikto neverí, a tak sa na protest
rozhodne odísť. O pár hodín ju
však nájdu v dome – utopenú
v kadi s vodou a jablkami.
Otrasená Ariadne Oliverová
uvažuje, či Joyce predsa len
nehovorila pravdu, a požiada
o pomoc svojho priateľa
Hercula Poirota.
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Geraldova hra 3. vydanie
Stephen King
V jedno popoludnie
odchádzajú manželia Gerald
a Jessie Burlingamovci
do svojho letného domu pri
jazere. Je už po sezóne a v okolí
niet ani živej duše. To, čo sa
začína ako pokus o spestrenie
upadajúceho intímneho
života manželov v strednom
veku v podobe nezvyčajných,
ale v podstate nevinných
erotických hier, sa však končí
traumatizujúcim bojom
opustenej ženy o holý život.
V Jessie ožívajú najdesivejšie
spomienky, najhlbší strach,
najtemnejšie nočné mory, ale aj
neutíchajúca vôľa prežiť.

Čo sú hviezdy?

KYSUCE, ŽILINSKÁ OBLASŤ,
POVAŽIE, LIPTOV, SEVERNÝ
SPIŠ, JUŽNÝ SPIŠ, ŠARIŠ,
PODJAVORINSKÁ OBLASŤ,
PONITRIE, POHRONIE,
HOREHRONIE, ZÁHORIE,
TRNAVSKÁ OBLASŤ,
MALOKARPATSKÁ OBLASŤ,
TEKOV, PODPOĽANIE,
HONT, NOVOHRAD,
GEMER - MALOHONT

Úchvatné fotografie
v knihe sú dielom známeho
slovenského fotografa Petra
Brenkusa. Jeho vášňou je
fotografovanie tanca, vážnej
hudby a folklóru, ktorému sa
intenzívne venuje odmlada.
Dlhé roky bol exkluzívnym
fotografom súborov Lúčnica,
SĽUK, tanečného divadla
Bralen a viedenského
hudobného telesa Klangforum.
V roku 2000 získal v súťaži
Czech Press Photo v dvoch
kategóriách prvú a tretiu cenu,
vydal množstvo publikácií,
vystavoval vo Viedni, Grazi,
Sydney, Štrasburgu, Budapešti,
New Yorku, Varšave a Berlíne.

Denník odvážneho Bojka 12
Rodinný úletk / Jeff Kinney

Odetí do krásy
Jana Kucbeľová, Peter Brenkus
Slovensko má byť na čo hrdé.
Po prvýkrát u nás vychádza
unikátna encyklopedickozážitková publikácia, ktorá
vám prináša dedičstvo našich
predkov. Táto kniha, plná
jedinečných fotografií, vám
predstaví krásu slovenských
krojov a poodhalí zabudnuté
tajomstvá ich výroby a nosenia.
Posolstvo ukryté na stránkach
tejto knihy priblíži naše
národné dedičstvo nielen vám,
ale aj vašim deťom a vnúčatám.
Obdivujte spolu s nami
bohatstvo Slovenska.
Publikácia je rozdelená
na kapitoly podľa regionálnej
mapy krojov, ktorá rešpektuje
etnografické rozdelenie našej
vlasti.
V 19 kapitolách nájdete kroje
z týchto oblastí:

„Je to kniha o mojej záľube,
o mojom zberateľstve
a o výsledku tejto celoživotnej
vášne, ktorou je zbierka krojov.
Je v nej aj časť môjho vlastného
života, kus srdca, nehasnúca
túžba po poznaní, hlboká
vášeň objavovať a napokon
bezhraničná láska k všetkému,
čo súvisí s krojmi a odievaním
v minulosti,“ napísala Jana
Kucbeľová o svojej knihe.
Láska ku krojom a ľudovej
kultúre sa u nej rozvinula už
v detstve, pretože vyrástla
na detvianskych lazoch
v Krňom. V roku 1991
otvorila v Detve predajňu
ľudovoumeleckých výrobkov
PARTA – Slovenské ľudové
umenie, ktorú neskôr
rozšírila o krajčírsku dielňu
a výrobu krojov a liturgických
textílií. Dnes šije kroje, je
autorkou mnohých výstav,
koncertov a programov počas
Folklórnych slávností pod
Poľanou v Detve.

Hviezdy sú žiarivé svetielka
na nočnej oblohe. A to je
všetko? Kdeže! Hviezdy sú
oveľa viac! S touto bohato
ilustrovanou knižkou
s odklápacími okienkami
zistíš, čo všetko má tvar
hviezdy, ktorá hviezda je k nám
najbližšie a prečo nie sú všetky
rovnaké. Ako prichádzajú
na svet? Koľko ich na oblohe
je? A môžem niektorú z nich
navštíviť? Odklápaj okienka
a poznávaj, čo sú to hviezdy.
Predajňu PANTA RHEI
nájdete v Galérii MLYNY
na 1. poschodí.

Marek
Hamšík
Už takmer 80 rokov je nám cťou obliekať výnimočné osobnosti, aby mohli cez naše oblečenie
odovzdávať svetu správu. Jedinečnosť muža sa
však neskrýva len v jeho úspechoch, ale najmä
v jeho charaktere. V osobe Mareka Hamšíka sme
našli oboje. Jeho veľkosť len podčiarkuje fakt, že aj
cez mnohé úspechy, ktoré vo svojej obdivuhodnej
kariére dosiahol, zostal dodnes tým skromným
chlapcom z Banskej Bystrice.
Preto bolo pre nás spojenie značky s jeho
menom tou najprirodzenejšou možnou
cestou.

Hodnoty legiend
Pri tvorbe nášho oblečenia sa sústredíme
na jeho sofistikovanosť a eleganciu, neustále
tvrdo pracujeme na tom, aby sme vám priniesli čo najlepší výsledok. Profesionalita je
niečo, na čom celý náš úspech staviame.
To sú všetko hodnoty, ktoré platia aj pre
veľké mená futbalového sveta. A Marek je
toho najlepším príkladom.
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Talent vám dá pri šprinte 10 metrov náskok, no nezaručí vám, že na konci zvíťazíte.
Tak ako by Marekovi nestačil len talent
na to, aby prekonal v Neapole rekord Diega
Maradonu. Chcelo to niečo viac a Marek
Hamšík je futbalista, ktorý bol vždy ochotný spraviť ten povestný „jeden krok navyše“.

manžetové gombíky, hodvábne kravaty
a vreckovky, to všetko s jemnými futbalovými vzormi, pričom sme kládli dôraz na to,
aby sme tým nijak neuškodili elegancii celého obleku.

Marek Hamšík patrí medzi skupinu futbalistov, ktorá si je veľmi dobre vedomá toho,
že ich oblečenie je ako odkaz, ktorý o sebe
predávajú svetu. Aj preto je Marek známy
svojím jemne extravagantným, no stále veľmi sofistikovaným a nadčasovým štýlom.

ne. Aj preto prinášame oblek, ktorý sme
v spolupráci v Marekom vytvorili, vo veľmi
limitovanom množstve – len 150 kusov.

Limitovaná
Futbal a elegancia edícia
Hráči ako Marek Hamšík sa nerodia každý
ruka v ruke
deň a o Slovensku to platí niekoľkonásob-

Samotný oblek je vlnený, 96 % vlny dopĺňa
4 % elastan pre lepšiu voľnosť v pohybe.
K saku si môžete vybrať jeden z dvoch strihov nohavíc – tradičný alebo kratší, ktorý
má Marek v mimoriadnej obľube.
K obleku sme pripravili aj exkluzívnu sadu
doplnkov s futbalovou tématikou. Fusakle,

Marek nie je hocikto a jeho oblek je preto
určený pre mužov, ktorí sa rovnako necítia
byť „ako hocikto“ a denne tvrdo pracujú
na tom, aby to svetu dokázali činmi.
Mimochodom, ak sa stanete jedným z prvých 100 majiteľov tohto obleku, dostanete
od Mareka aj podpísanú futbalovú loptu!

