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ZIMA 2015

Party kolekcie 2015
ČO POD STROMČEK
VIANOČNÉ TRADÍCIE

PÁR FAKTOV:
Zima je jedno z ročných období v miernom teplotnom pásme,
nasledujúce po jeseni a predchádzajúce jari. Má najkratšie
dni a najnižšie priemerné teploty. V oblastiach vzdialenejších
od rovníka sa v zime často vyskytuje sneh. (wikipédia)
Podľa britských meteorológov bude západná Európa už o pár
mesiacov čeliť desivej predpovedi počasia. Valí sa na nás
ochladenie, aké sme za posledné desaťročia nezažili. Zmena
s katastrofickými dôsledkami ležala viac ako tisíc rokov
v klimatickej kóme a teraz sa opäť prebúdza k životu.

PÁR PARADOXOV:
Zima je strieborná ako mesačná noc a predsa je plná svetiel.
Je kryštálovo ostrá a predsa je hebká.
Je biela ako sneh a predsa hrejivá.
Pár postrehov:
Zima je plná stretnutí, objatí a prianí.
Je plná myšlienok na iných.
Je presýtená vôňou dobrôt a lásky.
Dáva nám odpočinúť a pripraviť sa na nové letá.

Ako sme vám Vianoce
pripravovali
DANIELA KUFFELOVÁ

a jej čarovná ilúzia Vianoc

Dary z prírody
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PÁR RÁD:
Teplo sa obliekajte.
Nedržte diétu.
Nebaľte darčeky do vianočných novín.
Kŕmte vtáčatá.
Nenavštevujte nikoho, koho nechcete.
Neprajte nikomu nič zlé, aj keby si to zaslúžil.

A JEDNO PRIANIE:
Želáme vám tie najkrajšie Vianoce, plné lásky, radosti
a porozumenia ako i šťastný nový rok 2016!

Príloha novín Rendez-vous

News

on • ZIMA 2015
Názov periodika: Rendez-vous Fashi
trieda 61, 949 01 Nitra
a
Vydavateľ: MLYNY, a.s., Štefánikov
Nitra
01
Sídlo vydavateľa: Koceľova 8, 949
IČO: 36 287 351
, Štefánikova trieda 61, 949 01 Nitra
Adresa redakcie: Galéria MLYNY Nitra
šová
Šéfredaktor: Mgr. art. Andrea Mare
Grafika a jazyková korektúra:
Kukučínova 34, 831 03 Bratislava
Roland Torsten Advertising, s.r.o.,
v inzercie nezodpovedá
Za obsah a jazykovú správnosť texto
s.r.o.
g,
rtisin
Adve
en
Torst
d
Rolan
Tlač: Neografia, a.s., Bratislava
Cena výtlačku: nepredajné
Periodicita vydávania – mesačník
Poradové číslo vydania – 4/2015

Mgr. art. Andrea Marešová

Ročník vydávania – 5. ročník

3

4

Predajňu LINDEX nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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Ako býva dobrým zvykom, Vianoce treba náležite nachystať a ich prípravu si poriadne vychutnať. Ani my nie sme výnimkou, a tak sme si
tohtoročné fotografovanie vianočnej kampane užili ako nikdy predtým.
Spolupráca s naším, dnes už dvorným, fotografom Šimonom Klimanom
bola vždy ukážková, tentokrát však radostné očakávanie jeho tretieho
potomka spravilo z práce s malými modelmi priam prechádzku ružovou
záhradou. Ateliér v bratislavskej Cvernovke aj vďaka šikovnej štylistke
a vizážistke ožil skupinkou vitálnych, všade sa vyskytujúcich elfov, plných sily pustiť sa do prípravy týchto
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Vianoc. Dnes už profesionálne modelky ako nádherná Tara a dychberúca
Ida, ako i sexy model Filipko siahli na úplné dno svojich možností a čo
odtiaľ vytiahli, nebola maličkosť. Od samého rána v pote tváre stĺkali,
lepili, maľovali a balili vianočné darčeky, ktoré sa 24. decembra zázračne
zjavia pod vianočnými stromčekmi. Ich nadšenie a pracovné nasadenie
by mohli špičkové zahraničné podniky závidieť a tak vzniklo množstvo
nádherných fotografií, z ktorých bolo ťažko vyberať. Dovolili sme si vám
pár pracovných fotografií vybrať a ponúknuť, aby si aj vaše oko užilo
trochu potechy z tohto zábavného počinu a aby ste vedeli, s akým nasadením a láskou sa vám snažíme spríjemniť predvianočné chvíle.
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Facebook.com/
MarksandSpencer

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

THE ART OF

WARMTH
Zohrejte sa s našou novou kolekciou v Marks and Spencer.

HORSKÉ TOPÁNKY V NAJVYŠŠEJ FORME
Geniálne šnurovacie topánky a čižmičky so silnou podrážkou a blokovým podpätkom sú artiklom, vďaka ktorému začnete sezónu raketovým štartom. Ako uvoľnený kľúčový doplnok sa stávajú, v kombinácii s folklórom a ethno výzorom, tou
najvyššou módnou formou.
Môžu byť v prevedení z nubuku, velúru alebo nappa kože a z farieb zase dominujú vo všeobecnosti decentné tóny ako
béžová, sivá, koňaková, mokka a čierna.
Top: Sú vhodné do každého počasia, ale napriek tomu s obľúbenými detailami ako sú kožené remienky, spony, pracky,
šnurovanie, krúžky, umelá kožušina alebo zips.
Tadeto sa ide hore...

Predajňu HUMANIC nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.

PARTY 2015 COLLECTION
Nech už sú to „malé čierne“, sukne všetkých strihov či blúzky s čipkou a zvieracou
potlačou – práve vďaka nim budú dámy centrom pozornosti každej party!
Hviezdami večera sú koktejlové šaty zo šifónu a čipky v kombinácii s trendy kožušinovými
vestami. Zamatové šaty s trblietkami či krátke topy sa postarajú o ten správny štýl.
Žiarivé doplnky dodajú celému outfitu dokonalosť.

Pánskej party garderóbe kraľujú
košele v bielej alebo marsala farbe
s motýlikmi alebo úzkymi kravatami.
Nesmú chýbať ani tenisky,
kockované košele, dlhé tričká
a univerzitné bundy v kombinácii
s džínsami či washed denimom
v sivej farbe. Vyhrnuté rukávy
zaistia ležérny vzhľad.

Predajňu NEW YORKER nájdete v Galérii MLYNY na prízemí a 1. poschodí.
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DANIELA
KUFFELOVÁ
A JEJ ČAROVNÁ ILÚZIA VIANOC
DIVA DIVADLA ANDREJA BAGARA V NITRE JE NA JAVISKU NEPREHLIADNUTEĽNÁ. V ZÁVERE ROKA, 12. NOVEMBRA, OSLAVUJE NÁDHERNÉ OKRÚHLE
ŽIVOTNÉ JUBILEUM A PRE ČITATEĽOV MAGAZÍNU RENDEZ-VOUS MLYNY
SA PODELILA O SVOJE SPOMIENKY NA ZIMU, VIANOČNÉ OBDOBIE A SILU
HARMONICKEJ RODINY.
Daniela Kuffelová je divadelná, filmová a dabingová herečka, jedna z najvýraznejších a najtvárnejších hereckých osobností nielen domovskej nitrianskej scény, ale aj slovenského divadelníctva vôbec. Profesionálnemu
herectvu sa venuje už takmer 30 rokov. Rodáčka z Trnavy, absolventka
Brnianskeho konzervatória má mnoho tvárí, dokáže zahrať komediálne
aj dramatické postavy. Vyhľadávajú ju režiséri do projektov súčasného
európskeho repertoáru, ale aj do divadelných experimentov a muzikálov.
Za postavu Matky v rovnomennej inscenácii získala v roku 2008 ocenenie
DOSKY za najlepší ženský herecký výkon. V aktuálnej sezóne DAB v Nitre sa
ju oplatí vidieť v dvojpredstavení HAMLET JE MŔTVY a FAUST JE HLADNÝ,
v komédii SUDCOVE STAROSTI, ale aj v muzikáli TISÍCROČNÁ VČELA.
Súkromný archív D.K.

12

ČAROVNÁ ILÚZIA VIANOC
Dlho som žila v ilúzii, že darčeky a vianočný stromček nosí Ježiško,
nepomáhali sme pri jeho výzdobe a nikdy nebol umelý. Mohutná živá
borovica siahala vždy až po plafón a prevoňala celý dom. Trblietal sa
všetkými možnými farbami a bol pre mňa najväčším prekvapením.
Nad ránom, keď ešte všetci spali, som precitla, vzala otca za ruku
a čakala so zatajeným dychom ako pomaličky, potichučky pootvorí
dvere a ja som zostala stáť v nemom úžase, srdce mi búšilo od vzrušenia,
zreničky žiarili, až som takmer nedýchala. Ten skvelý pocit mi už nikto
nikdy nezoberie, mám ho vo svojom vnútri a preniesla som si ho aj do
svojej rodiny.
Súkromný archív D.K.

ZIMA AKO SYMBOL POKOJA
Toto ročné obdobie sa mi
spája predovšetkým s akousi
zvláštne magickou nostalgiou,
spomalením sa, väčším zamýšľaním sa nad svojím životom
a vnútorným pokojom. Zima
sa mi navždy v spomienkach
bude spájať predovšetkým
s obrovskými kopami snehu,
sánkovačkou,
guľovačkou,
stavaním snehuliakov, ale aj
vylievaním vody na dvore,
aby sme mali ľad a mohli sa
korčuľovať.
RADOSŤ Z OBDAROVANIA
Veľmi rada dávam darčeky, napĺňa ma to radosťou a šťastím,
no nemôžem ich nakupovať
vopred. Niežeby som nestíhala
alebo nechcela. Práve naopak.
Nedokážem ich tak dlho zatajovať, mám potrebu ich hneď
odovzdať.

Foto z predstavenia
Hamlet je mŕtvy, Dalibor Krupka, DAB Nitra

RODINNÉ TRADÍCIE
Boli sme veľmi rozvetvená rodina, vždy od útleho detstva sme
sa na sviatky stretávali u starých rodičov, keď ešte žili, v Pezinku. V pivnici, ktorej sme zvykli hovoriť aj prešovňa, vo veľkej cínovej vani plávalo vždy aj 6 - 7 kaprov a ja som sa s nimi hrávala. Za
jedným stolom sa nás niekedy veru zišlo aj 20, tri generácie - starí rodičia, naši rodičia, ich súrodenci a veľa detí a každý si s tým
druhým mal čo povedať. Veľa sme sa rozprávali, smiali, tešili
zo vzájomnej prítomnosti. Dedo vždy predniesol slávnostný príhovor a mojou úlohou bolo ostatným pripraviť kratučký program, takže už od útleho detstva som zabávala ostatných, spievala, recitovala, tancovala... Cez deň sme nesmeli vstupovať do izby, pretože sa
v nej nekúrilo a čakalo v nej na nás prekvapenie. Všetky krásne tradičné zvyky sme v podstate prevzali zo strany mojej mamičky a neskôr, keď sme už trávili sviatky len s rodičmi, sme si ich preniesli
do našej rodiny. Nikdy u nás nechýbali napríklad šupinky z kapra
pod tanierom, aby sme mali hojnosť, hádzanie orieškov do rohov
pre šťastie, rozkrajovanie jabĺčka, v ktorom sme hľadali hviezdičku ako
symbol zdravia. Na štedrovečernom stole sme mali vianočné oplátky,
kapra, zemiakový šalát, slovenský aj majonézový, cviklový šalát, halászlé a kapustnicu po polnoci. Na prvý sviatok vianočný sme jedávali
morku.

Foto z predstavenia
Sudcove starosti, Dalibor Krupka, DAB Nitra

RODINA A LÁSKA AKO ZMYSEL ŽIVOTA
Ako najmladšia som bola nielen otcov miláčik, ale ochraňovali, podporovali a vždy sa o mňa s láskou a pochopením starali aj moje dve staršie
sestry. Myslím si, že v živote každého človeka je to nesmierne podstatné, aby ho mal niekto rád, aby mu niekto veril, podporoval, tešil sa s ním.
Dal mu ten pocit, že nie je na svete sám a vždy sa má kam vrátiť, že všetky problémy na svete sa dajú zdolávať už len tým, že sme spolu. A ak aj
nemáte toľké šťastie na pevné rodinné zázemie, nemusíte mať okolo
seba veľa ľudí, stačí aj jeden, ktorý vás podrží. Navedie vás na správnu
cestu, keď neviete ako ďalej a ocitnete sa v slepej uličke, nezvládate
svoje emócie, svoje myslenie, zrazu neviete, kto ste a kam smerujete. Tak aspoň ten jeden nech vás preberie do reality, postaví na nohy
a podá pomocnú ruku. Nech vám dokáže ukázať svetlo na konci tunela.
MOJE ŽELANIA
Ja osobne už hmotné veci ani veľmi nečakám. Nikdy som ani nebola
zahrnutá hmotnými statkami, ale dostala som jednu obrovskú horu
lásky, preto ju môžem rozdávať ďalej. Láska je najväčšia devíza, ktorú
som od života vôbec dostala. Mojím najväčším želaním je preto skôr
napĺňanie vnútorného šťastia cez pomáhanie druhým ľuďom. Zostať
v pohode, nestratiť samého seba, svoje ja, tú jedinú istotu. Ak sa mi
to bude dariť, budú spokojní aj všetci moji blízki, na ktorých mi záleží.
To je podľa mňa v živote, nielen v období sviatkov, to najdôležitejšie.
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PREDSTAVUJEME KOŠELE

GANT DIAMOND G
Pre zvláštne príležitosti by každá žena mala mať malé
čierne šaty. Pre všedné dni však potrebujete jediné - dokonalú bielu košeľu. Preto sme vytvorili kolekciu košieľ
Diamond G. Inšpiráciou nám boli začiatky našej značky
ako výrobcu košieľ, kedy logo s písmenom G v tvare
diamantu zákazníkom signalizovalo, že kupujú pravú
kvalitu značky GANT. Koniec-koncov, klasickú košeľu
so zapínaním button-down zdokonaľujeme už takmer
70 rokov.
Košeľa pre nás neznamená len to, čím sa v GANTe zaoberáme. Je súčasťou našej identity. Košele sú hlboko

zakorenené v návrhárskej DNA našej značky a desaťročia ich šijeme tak isto - s dôrazom na detail. Jediný rozdiel je v tom,
že okrem bielej si dnes môžete vybrať
z množstva ďalších farieb.
Pre neho či pre ňu, formálna či ležérna, každá z nich ponúka dokonalý strih
a detaily, ktoré GANT tak preslávili.
Všetko v najvyššej kvalite potvrdené
symbolom diamantu, ktorý nás sprevádza aj naďalej.

Predajňu GANT nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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darčekové kazety

vianoce

DÁMSKE VÔNE

Emozione

€ 63

Rêve

Dolce

Salvatore Ferragamo

Dolce&Gabbana

Van Cleef & Arpels

Parfumovaná voda 30 ml
Telové mlieko 50 ml

Parfumovaná voda 50 ml
Telové mlieko 100 ml

Parfumovaná voda 50 ml
Telové mlieko 100 ml
Kozmetická taštička

€ 57

€ 72

Aqva Divina

€ 85

Lady Emblem

Illicit

Bvlgari

Montblanc

Jimmy Choo

Toaletná voda 40 ml
Telové mlieko 40 ml
Sprchový gél 40 ml

Parfumovaná voda 50 ml
Telové mlieko 100 ml

Parfumovaná voda 60 ml
Telové mlieko 100 ml

€ 65

€ 75

€ 74,50

Tendre Reverence
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Bright Crystal
Br

€ 70,50

Gucci Guilty

Marina de Bourbon

Versace

Gucci

Parfumovaná voda 50 ml
Telové mlieko 150 ml

Toaletná voda 50 ml
Telové mlieko 50 ml
Sprchový gél 50 ml

Toaletná voda 50 ml
Telové mlieko 100 ml

€ 51,50

VIANOČNÝ DARČEK
VO VYSOKOM LESKU

DORA FASHION

Predajňu DORA FASHION nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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Nájdite tú pravú na Vianoce

20

Predajňu TRIUMPH nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.

Nájdite tú pravú na Vianoce
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darčekové kazety

vianoce

PÁNSKE VÔNE

The One for Men

€ 55

Emblem

Man in Black

Dolce&Gabbana

Montblanc

Bvlgari

Toaletná voda 50 ml
Balzam po holení 75 ml

Toaletná voda 60 ml
Sprchový gél 100 ml

Parfumovaná voda 100 ml
Balzam po holení 75 ml
Šampón & sprchový gél 75 ml
Kozmetická taštička

€ 63,50

Mythos

Forever Sailing

pour Homme

€ 60,50

Moschino

Zippo

Versace

Toaletná voda 50 ml
Sprchový gél 100 ml
Peňaženka

Toaletná voda 75 ml
Dezodorant v spreji 150 ml

Toaletná voda 50 ml
Sprchový gél 50 ml
Balzam po holení 50 ml

€ 54,50

Outstanding

s.Oliver
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€ 103

€ 42

Black

€ 23

Toaletná voda 30 ml
Dezodorant v spreji 150 ml
Gél na sprchovanie a holenie 150 ml

Ferrari
Toaletná voda 75 ml
Voda po holení 75 ml

€ 44

Ice Touch Man

Mexx

Toaletná voda 30 ml
Sprchový gél 50 ml

€ 17

THE EXHIBITION JACKET

TRAVIS RICE APPROVED

Predajňu značiek Roxy a Quiksilver najdete v Galérii Mlyny na 1. poschodí.
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DARY

Z PRÍRODY
NEOBYČAJNÁ SILA ÍLOV

V PONUKE SOAPHORIE NÁJDETE VÝNIMOČNÝ POKLAD PRÍRODY - ÍLY, Z KTORÝCH SI MOŽNO PRIPRAVIŤ VYNIKAJÚCE PLEŤOVÉ MASKY.
BIELY ÍL - KAOLÍN, JE BOHATÝ NA PRÍRODNÉ MINERÁLY. MÁ VÝBORNÉ EXFOLIAČNÉ, ČISTIACE A DETOXIKAČNÉ VLASTNOSTI. MÁ PROTIZÁPALOVÉ, ANTIBAKTERIÁLNE A ANTISEPTICKÉ ÚČINKY. MÔŽE SA POUŽÍVAŤ AJ DENNE NA
UMÝVANIE PLETI. PRAVIDELNÝM POUŽÍVANÍM NAPOMÁHA ZLEPŠENIU VZHĽADU POKOŽKY, KTORÁ TRPÍ EKZÉMOM, PSORIÁZOU, AKNÉ ALEBO ROSACEOU.
Íl zlepšuje štruktúru pleti, redukuje jej suchosť a šupinatosť, zlepšuje
elasticitu a pevnosť pokožky a odstraňuje odumreté bunky z pleti, čím
ju zanecháva jemnú a vláčnu. Aktívne prispieva k regenerácii pokožky,
má prirodzenú čistiacu schopnosť - zbavuje pokožku nežiaducich látok
a odumretých buniek, uvoľňuje a posilňuje celý organizmus. Zelenkastý mletý minerál, označovaný ako zelený alebo aj francúzsky íl, je čistá
prírodná látka so širokým spektrom využitia. Pleťové masky z ílu napínajú, zjemňujú a regenerujú pleť. Absorpčné schopnosti ílu odstraňujú
z pokožky nadmernú mastnotu. Zelený íl je vhodný na všetky typy pleti,
vyslovene je určený pre zmiešanú a mastnú pleť. Reguluje nadbytočnú
tvorbu mazu a nastavuje rovnováhu pleti a problémových partií.
Odporúčame aj na menšie rany (nie otvorené), z ktorých vyťahuje
toxíny a nečistotu. Organický slnkom sušený marocký íl je bohatý
na minerály. Je svetlohnedej farby a má výborné exfoliačné, čistiace
a detoxikačné vlastnosti. Je špeciálne vhodný pre mastnú pokožku,
pretože vyťahuje prebytočnú mastnotu a nečistoty z pleti a je skvelým čistiacim prostriedkom, ktorý zanechá pleť hladkú a vyživenú.
Marocký íl má protizápalové, antibakteriálne a antiseptické účinky,
preto sa môže používať aj denne na umývanie pleti. Pravidelným používaním napomáha zlepšeniu vzhľadu pokožky, ktorá
trpí ekzémom, psoriázou, akné alebo rosaceou. Bentonitový
íl je známy najmä vďaka svojim mimoriadnym čistiacim vlast-
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nostiam a schopnosti pohlcovať špinu a nadbytočný maz. Už po stáročia
sa používa pri problémoch s vlasmi, na liečbu rôznych kožných ochorení
a dokonca aj na liečbu zažívacích chorôb. Ružový íl má výborné exfoliačné, čistiace a detoxikačné vlastnosti, má protizápalové, antibakteriálne
a antiseptické účinky, preto sa môže používať aj denne na umývanie pleti. Íl zlepšuje štruktúru pleti, redukuje jej suchosť a šupinatosť, zlepšuje
elasticitu a pevnosť pokožky a odstraňuje odumreté bunky z pleti, čím ju
zanecháva jemnú a vláčnu. Žltý íl pravidelným používaním zlepšuje vzhľad
pokožky, ktorá trpí ekzémom, psoriázou, akné alebo rosaceou. Íl zlepšuje
štruktúru pleti, redukuje jej suchosť a šupinatosť, zlepšuje elasticitu
a pevnosť pokožky a odstraňuje odumreté bunky z pleti, čím ju zanecháva jemnú a vláčnu. Aktívne prispieva k regenerácii pokožky,
má prirodzenú čistiacu schopnosť - zbavuje pokožku nežiaducich
látok a odumretých buniek, uvoľňuje a posilňuje celý organizmus.
Masku môžete vytvoriť zmiešaním 1 dielu masky s 1 dielom teplej
vody alebo kvetovej vody, 1 dielu masky s 1 dielom teplého mlieka,
1 dielu masky s 1 dielom bieleho jogurtu, 1 dielu masky na 1
diel ovocnej šťavy. Vyberte si tekutú zložku a vymiešajte masku do
hladkej pasty. Naneste na pleť,
počkajte 10 - 15 minút a opláchnite mäkkou handričkou a vodou.

Prevádzku SOAPHORIA nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.

PHOTO : CHIN

Prvý
Nákrčník,
ktorý sa stará
o vašu pokožku
Torah Bright Pro Snowboarder | Jackson Hole, Wyoming | 24°58’10.0”N 121°55’30.8”E | #ROXYREADY

Sportovné Oblečenie, Ktoré Sa Stará o Pleť
Dvaja experti ve svojem obore ROXY a Biotherm predstavujú novú revolučnú technológiu Enjoy & CARE, ktorá sa
stará o vašu pokožku.. Chráni ju pred vetrom, mrazom a podráždením, zanecháva vašu pleť jemnú a zdravú.

Predajňu značiek Roxy a Quiksilver najdete v Galérii Mlyny na 1. poschodí.
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DETSKÁ MÓDA

V MLYNOCH

UŽ AJ TÍ NAJMENŠÍ SA CHCÚ OBLIEKAŤ VKUSNE, MODERNE A V TRENDOVÝCH FARBÁCH. STAVTE NA TALIANSKU MÓDNU ZNAČKU IDEXE A OBJAVTE
FARBY, STRIHY A KVALITNÉ MATERIÁLY, KTORÉ PRE DETI OD 0 DO 14 ROKOV
PONÚKAJÚ VÝNIMOČNÉ KÚSKY DO KAŽDÉHO POČASIA. ŠTÝLOVÝ DOPLNOK
ČI MODERNÁ BUNDA POTEŠIA VAŠE RATOLESTI AJ POD STROMČEKOM.
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Predajňa Idexe na 2. poschodí Galérie Mlyny prináša do šatníkov vašich
najmenších pôsobivé modely s prvotriednym talianskym šmrncom. Už
aj vašich škôlkarov a školákov môžete obliecť do trendových kombinácií
a štýlových strihov, ktoré ponúkajú deťom mimoriadne pohodlie počas
dní plných zábavy a hier. Kvalitné materiály sú zárukou dlhej trvácnosti
a odolnosti oblečenia pri opakovanom praní.
Deti sa chcú podobať na svoje dospelé vzory a inak to nie je ani v obliekaní. Talianska značka Idexe ponúka módu s rovnakou farebnou škálou,
akú majú modely pre dospelých, teda čierne, sivé či fialové tóny nevynímajúc. Deti si tak medzi módnymi kúskami nájdu svoje obľúbené,
v ktorých sa môžu prispôsobiť šatníku svojich rodičov a doprajú si pocit
„dospeláckosti“.
Aby však deti naďalej zostali deťmi, snívať môžu v štýlových pyžamách
s potlačou svojich obľúbených rozprávkových hrdinov. Veselé detské
motívy a rozprávkové bytosti majú v kolekcii svoje popredné miesto. Aj
pre najmenšie bábätká má značka Idexe čarovné kúsky, ktoré pohladia
vaše zmysly. Rozkošné dupačky, body tričká, pyžamká, štýlové šaty pre
malé princezné a vestičky pre chlapčekov budú už na prvý pohľad roztomilým darčekom pre malý prírastok do rodiny.
Pre školákov až do 14 rokov ponúka kolekcia Idexe veľký výber štýlového oblečenia s dávkou rebelstva, individuality, všetko v duchu najnovších
trendov. Dievčatá nájdu slim strihy džínsov, veselé mikiny a štýlové šaty,
chlapci si do svojho šatníka môžu vybrať z množstva pohodlných nohavíc z rifloviny, farebných tričiek či moderných teplákových súprav. Šály,
rukavice, pôsobivé čiapky a kvalitné topánky s dobre padnúcimi strihmi
sú neoddeliteľnou súčasťou zimnej kolekcie. Jednotlivé kúsky sa dajú

výborne kombinovať medzi sebou a tvoria základ moderného šatníka
vášho potomka, ktorý sa vie nadchnúť pre módu, má svoj osobitý štýl
a túži sa odlíšiť od svojich rovesníkov strihmi a farbami, ktoré na prvý
pohľad upútajú. Rodičia zase ocenia výnimočnú kvalitu materiálov a spôsob spracovania.
Štýlová talianska móda pre všetky deti – od novorodeniatok až po tínedžerov vo veku 14 rokov čaká na vás v obchode IDEXE na 2. poschodí
Galérie Mlyny v Nitre.
Sledujte nás na Facebooku IDEXE Gallery MLYNY.
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GUĽÔČKOVÁ DRÁHA
OD 3 ROKOV

STAVEBNICA SEVILLA
OD 18 MESIACOV

HYDRAULICKÉ AUTO
OD 9 ROKOV

VYROB SI SVIEČKY
OD 8 ROKOV

PRINCEZNÁ
HANNAH
OD 3 ROKOV

ODRÁŽADLO PUKY
OD 3 ROKOV

CHODÍT KO
SLONÍK

OD 12 MESIACOV

MAGNET ICKÁ
STAVEBNICA
OD 3 ROKOV

KTORÁ HRAČKA
JE TÁ SPRÁVNA?
NA PRVÝ POHĽAD
MOŽNO NEZMYSELNÁ
OTÁZKA. ODPOVEĎ
PREDSA ZNIE: KAŽDÁ,
KTORÁ POTEŠÍ DIEŤA.
V DOBREJ HRAČKE SA
ALE SKRÝVA VIAC...
Určite si pamätáte na svoju obľúbenú hračku. Trávili ste s ňou noci
a zverovali jej svoje detské tajomstvá. Martina Rusnáková, riaditeľka
detského centra Bäumchen - Stromček vysvetľuje: „Ak by bolo dieťa len v bielej prázdnej miestnosti, hračky by mu pomohli vyvinúť si
určité zručnosti. Ak dieťa žije v priestore, kde je plno obyčajných,
každodenných vecí, ľahko využiteľných na hru, tak význam hotovej
hračky klesá.
No v dnešnej dobe sa stáva zriedkavým, že majú deti dovolené hrať
sa s týmito obyčajnými každodennými vecami (pretože by ich mohli
zničiť alebo zašpiniť) a v tomto prípade deťom hračky znovu pomôžu.
Ale hračky treba vyberať s rozumom a nezabudnúť, že menej pre nich
znamená viac.“
Výber hračky treba premyslieť
Dieťa si prechádza rôznymi vývojovými fázami. Mgr. Zuzana Palenčárová, klinická psychologička a detská terapeutka radí ako na výber hračky v jednotlivých obdobiach vývinu dieťaťa: „V rannom detstve sú to
skôr senzomotorické hry a hračky, ktoré rozširujú zmyslovú skúsenosť
dieťaťa. Neskôr dominujú hry ktoré povzbudzujú fantáziu, dávajú možnosť identifikovať sa. Do zhruba ôsmich rokov vládne detskému svetu
takzvané magické myslenie. Všetko je pre nich čarovné a možné. Sú
to rôzne postavičky, plyšáky, divadielka, autá, transformeri, kostýmy...
Po ôsmom roku sú to už hry viac sociálne motivované ako napríklad
spoločenské hry. Alebo výskumné projekty, teda spoznávanie sveta
v jeho reálnej podobe.“

Kde hľadať kvalitné hračky
Každý rodič chce pre svoje dieťa iba to najlepšie. Navyše sa blíži čarovné
obdobie Vianoc. Preto je dobré vedieť, čo charakterizuje kvalitnú hračku
a kde ju môžete nájsť. Palenčárová radí: „Okrem samozrejmých vecí ako
sú bezpečnostné kritériá a zdravotná nezávadnosť by mala byť hračka
primeraná veku a vývinovej úrovni dieťaťa.“
Oliver Fodor, ktorý stojí za zaujímavým konceptom s názvom Vnímavé
hračky, hovorí: „Keď sme začínali, chceli sme iba doniesť na Slovensko
dobré hračkárstvo...“ a dodáva: „Kvalitná hračka by mala prispievať k rozvoju dieťaťa a zároveň by mala byť z materiálu, ktorý je ohľaduplný nielen k detskému organizmu, ale i k životnému prostrediu. Hračky v našich
predajniach a na stránke www.vnimavehracky.sk tieto kritéria spĺňajú,
nakoľko ich vyberáme v spolupráci s fundovanými odborníkmi.“
Rusnáková na záver radí: „Asi sa treba hneď na začiatku poriadne zamyslieť pri kúpe hračky. V akom štádiu sa nachádza dieťa, s čím sa práve hráva, čo ho zaujíma. Sú rôzne štádia hier, ktorými dieťa prechádza počas
svojho vývinu, od senzomotorickej, cez rolovú až po hru s pravidlami. Je
zbytočné deťom kupovať hry „dopredu“ – „to ho už predsa musí začať
zaujímať“, alebo hry, ktoré sa páčia viac nám ako deťom. Je veľa kvalitných hier na podporu vývinu dieťaťa (mali by byť označené, čo podporujú, približne pre aký vek je hračka určená), no aj tu platí heslo - menej
niekedy znamená viac. To znamená, že veľa veľmi dobrých hračiek je
dieťaťu skôr na škodu, keď ich je presýtené a už si samo nevie vybrať.
Čiže radšej málo, dobrého a kvalitného ako veľa síce lacného no zbytočného materiálu v detskej izbe.“

Predajňu VNÍMAVÉ HRAČKY nájdete v Galérii MLYNY na 2. poschodí.
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HĽADÁTE EFEKTÍVNU METÓDU OMLADENIA POKOŽKY, ODSTRÁNENIA PIGMENTOVÝCH ŠKVŔN, ČI ODSTRÁNENIE
NEŽELANÉHO TETOVANIA? OŠETRENIE
S TÝMTO LASEROM JE TÝM SPRÁVNYM
RIEŠENÍM PRE VŠETKÝCH, KTORÍ TÚŽIA
TIETO NEDOSTATKY ODSTRÁNIŤ.
Tento laser využíva dve vlnové dĺžky (1064 nm a 532 nm) s konštantnou
energiou laseru vo veľmi krátkom časovom období. Laser prejde hlboko do
pokožky, čím dochádza k zlepšeniu štruktúry pleti a celkovému ozdraveniu
pleti, odstráneniu vrások a pigmentových škvŕn. Vďaka hlbšiemu preniknutiu do pokožky tento laser zároveň prináša najmodernejšiu, najrýchlejšiu a najbezpečnejšiu metódu odstraňovania nežiaduceho tetovania.
Ak aj vás trápia nešťastné pigmentové škvrny a skúšali ste všetko (ale nič
nezaberá), tak v tom prípade máme pre vás potešujúcu správu. V DERMACENTRE vás ich zbavíme týmto úspešným Q-SWITCHED LASEROM.
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V ČOM SME LEPŠÍ
• najnovšia technológia na trhu,
• efektívny pri všetkých typoch pokožky,
• využitie na pokožke tváre, krku, dekoltu a kdekoľvek na tele,
• kombinovateľnosť s inými ošetreniami, resp. technikami,
• ošetrenie vykonávané ambulantne špecializovanou lekárkou.
Ako tento laser na pigmentové škvrny pôsobí a ako zákrok prebieha,
vám prinášame v rozhovore s dermatovenerologičkou MUDr. Veronikou
Bohunčákovou.

PREČO A KOMU BY STE ODPORÚČALI OŠETRENIE Q-SWITCHED
ZAMERANÉ NA PIGMENTOVÉ ŠKVRNY?
Ošetrenie pomocou Q-switched lasera je určené pre všetky vekové kategórie, od mladých žien, ktoré trápia hyperpigmentácie typu
melasma, až po staršie ročníky, u ktorých vie odstrániť seboroické
keratózy alebo solárne lentigá (pečeňové škrvny), ktoré vznikajú nadmernou slnečnou expozíciou v priebehu života na rukách, tvári, dekolte
i chrbte.

DAJÚ SA TÝMTO PRÍSTROJOM ODSTRÁNIŤ VŠETKY PIGMENTOVÉ ŠKVRNY?
Niektoré pigmentové škvrny sú veľmi rezistentné, vtedy je vhodné použiť kombinovaný prístup, napríklad doplníme liečbu o mezoterapiu alebo
bieliace krémy s obsahom AHA ovocných kyselín.

JE NUTNÁ PRÍPRAVA PACIENTA PRED OŠETRENÍM?
Nie je potrebná žiadna špeciálna príprava, pred zákrokom pacient absolvuje konzultáciu, kedy sa dozvie, ako zákrok prebieha, či je bolestivý,
a ako bude koža vyzerať po výkone a ako sa má o pokožku starať.

AKO PREBIEHA OŠETRENIE? JE OŠETRENIE BOLESTIVÉ?
Ošetrenie je veľmi rýchle, nie je bolestivé, preto prebieha bez lokálneho
umŕtvenia. V priebehu ošetrenia môžu pacienti pociťovať zahrievanie
pokožky, alebo mierne poštipkávanie.

JE POTREBNÉ OŠETRENIE OPAKOVAŤ?
Áno, pri niektorých typoch dermálnych hyperpigmentácií sa odporúča
3-5 ošetrení. U iných ako seboroická keratóza alebo solárne lentigo postačuje obvykle 1 ošetrenie.

ČO ODPORÚČATE PO OŠETRENÍ?
Nakoľko Q-switched laser odstraňuje prevažne pigmentové lézie, je
nutná fotoprotekcia s ochranným faktorom 50, ktorú nanáša pacient
niekoľkokrát denne. Tesne po zákroku je vhodné vyhýbať sa kontaktu
s vodou, nechodiť do sauny a kúpeľov, aby sa predišlo infekcii. Na ošetrené miesto sa aplikuje hojivý krém až do odlúčenia chrastičky (pokiaľ je
prítomná).

ČÍM JE TENTO LASER ODLIŠNÝ OD OSTATNÝCH?
KEDY JE VIDITEĽNÝ VÝSLEDOK?
Pri epidermálnom type lézií sa efekt dostaví po odlúčení chrastičky.
U dermálneho typu je efekt individuálny, u niektorých pacientov po prvom ošetrení, u ďalších po dvoch až troch.

Má špeciálny šetrný režim PTP, pri ktorom sa skracuje doba hojenia
a klesá riziko nežiadúcich účinkov. Takisto má frakčnú hlavicu, čím sa
dá dosiahnuť rýchlejšie hojenie a minimalizovať bolestivosť výkonu pri
použití vysokých energií.

KEDY JE VHODNÉ ABSOLVOVAŤ TOTO OŠETRENIE?

AKÉ SÚ REAKCIE VAŠICH KLIENTOV NA TOTO OŠETRENIE?

Ošetrenie melasiem je vhodné absolvovať celoročne. Hlavne po lete, kedy
sú melasmy vplyvom stimulácie slnečným žiarením najvýraznejšie. U solárnych lentíg je vhodnejšie s výkonom počkať do zimných mesiacov.

Pozitívne. Jedná sa o efektívny výkon, ktorý nie je sprevádzaný bolestivosťou a dlhým hojením, ktoré by vyžadovalo dovolenku alebo pracovnú
neschopnosť.

Viac informácií na klinike DERMACENTER na 2. poschodí Galérie MLYNY.
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APPLE

POD STROMČEK!
VIANOCE SA BLÍŽIA, SEZÓNA NÁKUPU DARČEKOV JE TU. PRE NIEKOHO ZÁBAVA, PRE NIEKOHO STAROSŤ, ČO VYBRAŤ A “NESTÚPIŤ VEDĽA”.
DARČEKY POTEŠIA KAŽDÉHO. JE JEDNO, ČI STE UŽÍVATEĽOM MACA, IPHONU ALEBO IPADU,
ČI PO NICH LEN TÚŽITE. NA TRHU JE OBROVSKÉ MNOŽSTVO NOVÝCH DOPLNKOV A PERIFÉRIÍ, A TAK JE ŤAŽKÉ VYBRAŤ NIEČO PRAKTICKÉ, ZÁBAVNÉ, MÓDNE, ALEBO NIEČO, ČO
VÁŠHO APPLE MILÁČIKA OCHRÁNI PRED “ÚRAZOM”. SÚ TU OBALY, POWERPACKY, EXTERNÉ PAMÄTE, REPRODUKTORY, SLÚCHADLÁ, HRAČKY, JEDNODUCHO ZÁPLAVA ZARIADENÍ,
V KTORÝCH JE ŤAŽKO VYBRAŤ A NEURAZIŤ.
Apple fanúšik vždy ocení akýkoľvek výrobok s nahryznutým jablkom,
o to skôr, ak je to úplne nové “iZariadenie” alebo Mac. Touto voľbou
určite nespravíte chybu, lebo Apple produkty ich majiteľia obmieňajú po
veľmi dlhej dobe, oceňujú ich funkcie, vzhľad a dlhú dobu pripomínajú
darcu i príležitosť.
Preto je tu náš malý sprievodca, ktorý vás možno inšpiruje a pomôže
s výberom.
iPhone
Každý ho chce, obzvlášť teraz, keď je tu čerstvo nový iPhone 6s.
Či už menší model, alebo model Plus s 5.5” úžasným Retina
displejom, oba prinášajú elegantný vzhľad, štýlové farby, ale predovšetkým fantastické možnosti použitím
státisícov aplikácií v App Store, alebo hier. Farba Rose
Gold je určite skvelá, najmä pre dámy. Pri výbere však
treba dať pozor, iPhone 6s Plus môže byť príliš veľký
pre ženskú ruku. Rovnako berte do úvahy aj vhodnú
kapacitu, podľa záujmov a preferencií ich budúceho
užívateľa. V každom prípade iPhone 6s a iPhone 6s Plus
sú skvelé vianočné darčeky.
Mac
Ak už máte v rukách iPhone, alebo iPad, neváhajte
s ďalším krokom a skúste počítač Mac. Užívateľ PC
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s Windows, ktorý je fanúškom značky Apple, bude neuveriteľne prekvapený novým Macom. V tomto prípade nespravíte krok mimo, či už to
bude rodinný stolový počítač, alebo prenosný, naozaj osobný.
Doteraz najkrajší 27-palcový iMac s úžasným Retina 5K displejom práve
dostal menšieho brata. iMac 21” teraz umožňuje prehrávať HD video
s rozlíšením 4K, takže vaše video z GoPro kamery vidíte v plnom rozlíšení. iMac ako rodinný počítač je dokonalý darček. Je nielen dostatočne
výkonný na hocijakú prácu, ale je neuveriteľne elegantný a vynikne
v každom interiéri.
Ak obdarovaný preferuje prenosný počítač, aj MacBook Pro má úžasný Retina displej, pre skvelé zobrazenie
grafiky, či videa. Nová generácia procesorov, väčšia
výdrž batérií, skvelý trackpad s funkciou ForceTouch sú len technické parametre. Tu je však pridanou
hodnotou predovšetkým operačný systém Mac OS X
a jeho skvelé funkcie. Apple produkty spolu navzájom
dokonale spolupracujú, a iCloud Drive, či funkcia Continuity sú tu pre každého Mac užívateľa, predovšetkým na cestách, či na univerzite.
Ak je mobilita prvoradá, je tu najkompaktnejší, najľahší, najkrajší prenosný Apple počítač - MacBook 12”.
Áno, vzhľad je už dôležitý aj pri počítačoch. Kde inde
môžete doladiť svoj zlatý iPhone so zlatým počítačom? Alebo to môže byť kombinácia vesmírnej šedej…

Predajňu TRACO COMPUTERS nájdete v Galérii MLYNY na 2. poschodí.

iPad mini4
Bez preháňania - iPad je najlepší tablet na trhu. Veľký MultiTouch displej,
tisícky aplikácií a možnosti bezdrôtovej komunikácie sú atribúty, ktoré
umožňujú náhradu za osobné počítače. A výkon je naozaj dostatočný
s novými procesormi A8. Môžete tak sledovať Full-HD videá, alebo hrať
tisícky hier, špeciálne navrhnutých pre iPad. Pritom je ľahší a tenší. Ak
váhate, čím by ste potešili svojho blízkeho Apple fanúšika, iPad Air2 je
skvelá voľba. Jeho menší brat - iPad mini 4 je však menší len rozmermi,
nie možnosťami. Zlatý, strieborný, čo vesmírnošedý, každý prekoná očakávania a urobí dlhotrvajúcu radosť.
Apple TV
Táto malá čierna krabička vyzerá nenápadne a vôbec vzhľadom neprezrádza všetky možnosti, ktoré skrýva. Akonáhle ju začnete používať, objavujete stále nové funkcie. Už to nie je len prehrávanie videa
z počítača, či iPhonu na TV obrazovke. Ani hranie videohier, alebo
prehrávanie videa z Youtube, či iných kanálov. Ani prístup na iTunes Store, požičiavanie filmov, sledovanie seriálov. Zrkadlenie plochy iPhone, iPadu, alebo počítača je dôležitým rozšírením možností
Apple TV s uplatnením nielen na zábavu, ale aj v škole pri výuke, či vo
firme pri biznis prezentácii.
Harman Kardon ONYX
Kruh je dokonalý tvar - symetrický, bez ostrých hrán. Tento jednoduchý
tvar je v súlade s dizajnom Johny Iva, šéfdizajnéra firmy Apple. Okrem
efektného tvaru tento reproduktor prináša hudbu, ktorá vyplní priestor
skvelým zvukom, a to bezdrôtovo cez Bluetooth
a WiFi. Spájajúc výkon,
čistotu zvuku a štýl, sa
stáva Harman Kardon
ONYX umeleckým dielom v každej miestnosti, v ktorej je umiestnený. Na vás ostáva už len
výber farby – čierna alebo
biela.

Parrot ArDrone
Boom dronov a kvadrikoptér stále trvá. Áno, tento tu je drahá hračka,
ani ten jej názov nie je úžasný, mohol by byť rýchlejší, možno ovládateľnejší. Ale má výborný futuristický vzhľad, riadite ho cez iPhone (alebo aj
iPad), má HD kameru, ktorá zaznamenáva let (alebo aj haváriu) a video
posiela rovno do vášho iOS zariadenia. S prídavným GPS modulom je použiteľný nielen na zábavu.
Olloclip
Stačí pozrieť statusy na sociálnych sieťach a hneď je každému
jasné, že iPhone sú najpopulárnejšie a najpoužívanejšie fotoaparáty. Obzvlášť v najnovších modeloch produkujú vynikajúce obrázky.
Keď ich možnostii rozšírime o efekt
rybieho oka, širokoúhly záber alebo
makro, okamžite máme oveľa širšie možnosti a efektnejšie zábery. Presne toto prináša maličké zariadenia Olloclip - 4 objektívy v jednom. Olloclip
je dostupný už aj pre najnovšie modely iPhone 6s.
Niečo pre muzikantov.
“Čo Slovák, to muzikant” asi celkom neplatí, ale predsa len je tu pre mnohých jedna zaujímavá drobnosť. iRig PRO je výborný darček pre majiteľov iPhonu, či iPadu. Krabička “všetko v jednom” umožňuje jednoducho
pripojiť gitaru alebo akýkoľvek iný elektronický nástroj k svojmu mobilnému zariadeniu. Stačí spustiť aplikáciu GarageBand a muzikant môže
cvičiť, komponovať alebo hrať kdekoľvek, aj v hoteli, alebo v podchode.
Ochranný obal na iPhone.
iPhone samotný je krásny dizajnový kúsok. Tvorcovia len neradi na
ňom vidia akékoľvek obaly, ktoré zakrývajú jeho krásne línie. Užívatelia však vedia svoje a chránia si svojho drahého miláčika. Elegantný
obal je vždy vhodný darček, ako napríklad Crystal Rokoko pre dámy,
či Moshi SensorCover pre pánov.

Wacom Bambo Fineline Stylus
Tento darček je skvelý nápad pre každého, kto už nechce písať
a čmárať na papier, ale priamo na iPad. Pre čitateľné poznámky alebo
pôsobivé kresby je tu výnimočné pero Fineline. Bluetooth pripojenie
a vstavaná batéria zabezpečujú voľnosť pohybu ruky. Tenký hrot
stylusu je citlivý na tlak, čím umožňuje vytvárať realisticky vyzerajúce ilustrácie, aj lepšie ovládanie aplikácií, či editovanie PDF dokumentov, a to kdekoľvek a okamžite.
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Eliška Holienčiková – Puzzle

Johanna Basfordová – Tajomná záhrada

Dominik Dán – Krv nie je voda

Príbeh, ktorý nemá pravidlá a lásku, vždy zachráni sex.
Možno sa iba nestretli
v správnom čase. Ich láska mala vždy tak trochu
zvláštnu podobu. Nevedeli
žiť spolu, ale nevedia žiť
ani bez seba. Nedokonalý
a predsa osudový pár. Ako
keby boli puzzle. Jedna zapadne do druhej.
Príbeh, ktorý nemá pravidlá a nedá sa vždy spoľahnúť na to, či skončí dobre alebo zle. Všetko
riadi iba sila okamihu. Smiech, slzy a sex. A najlepšie všetko naraz. V tomto príbehu je ťažké
nájsť logiku, prečo sa to stalo. Nie všetko je
v živote dokonalé. A potom stačí jeden úsmev
a bozk a náhle je svet v poriadku. Ale len do určitej chvíle...
Príbeh o tom, že láska môže byť dokonalá a krutá zároveň. A to ju robí návykovou. Niekedy na
ňu nestačia dvaja.

Hitom tohto roku sa
stali omaľovánky pre
dospelých, ktoré počtom strán a spracovaním pripomínajú knihu
a poniektoré rozprávajú aj zaujímavý príbeh.
Predstavujú obrázkový
poklad plný mágie a čarodejstva, pozývajú vás,
aby ste sa zapojili do meditatívneho vymaľovávania ilustrácií, prispievajú k vnútornému pokoju, ku koncentrácii ducha, oživujú pozitívnu
energiu a prinášajú pocit uvoľ'nenia. Prejdite
sa svetom tajomných záhrad a užívajte si nádherné detaily ilustrácií namaľ'ovaných čiernym
perom - čakajú len na to, aby ste ich vyfarbením prebudili k životu. Každá ilustrácia ukrýva
množstvo drobných tvorčekov, objavte ich. Na
stránkach omaľovánky nájdete tajomné záhrady, dotvorte ich podľa vlastného vkusu. Pre
umelcov a záhradkárov bez rozdielu veku.

Žiadne obdobie v Krauzovej
krátkej detektívnej praxi
nebolo také ťažké ako rok
1992. Bezpečnostní analytici tvrdili, že to spôsobila
neuvážená
porevolučná
totálna amnestia, ktorá vyprázdnila väznice a presýtila ulice násilím. Krauz a jeho
kolegovia z oddelenia vrážd
sa v tom čase bezpečnostnými analýzami nezaoberali, pre nich bolo dôležité, že majú čo robiť, tak
robili. V marci chytili Ondreja - Beštiu a dokazovanie viny a zadovažovanie dôkazov proti zatiaľ' najplodnejšiemu sériovému vrahovi v dejinách slovenskej kriminalistiky trvalo mesiace. Nečudo, že na
pozadí tvrdých spoločenských zmien bol celkom
nenápadne spáchaný posledný federálny zločin,
ktorý mohlo oddelenie vrážd v Našom Meste legálne vyšetrovať - potom sa už slovenskí a českí
policajti hrali každý na svojom piesočku. Odohral
sa tak nenápadne, že skoro zapadal prachom, no
hoci nebol nijako beštiálny, ani príliš zložitý,
aj tak by bola škoda nespomenúť ho, lebo
bol pekný - ak sa dá niečo podobné povedať o upálení mladej ženy a jej dieťaťa.
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Predajňu PANTA RHEI nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.

AJ VY ZAČÍNATE
VIANOČNÚ VEČERU
OPLÁTKAMI S MEDOM
A S CESNAKOM
A VLASTNE ANI
NEVIETE PREČO?
NIEKTORÉ TRADÍCIE
A ZVYKY SA NEMENIA.
ŠTEDROVEČERNÁ
HOSTINA SA NA
SLOVENSKU VŽDY
ZAČÍNALA PRÍPITKOM,
KTORÝM BOLO VÍNO
ALEBO PÁLENKA.

VIANOČNÉ TRADÍCIE
A MAGICKÁ MOC MEDU...

Dnes si v mnohých rodinách pripijú obľúbenými bublinkami. Po prípitku sa
podával chlieb alebo vianočka s cesnakom. Ľudia verili, že konzumácia cesnaku na Vianoce im zabezpečí zdravie po celý nasledujúci rok. V súčasnosti
chlieb a vianočku vo väčšine rodín nahradili oplátky, ktoré sa podávajú
s medom a s cesnakom. Oplátky sú symbolom pokoja a radosti, cesnak
má zabezpečiť zdravie pre celú rodinu a med, ktorému sa odjakživa pripisovala magická moc, má posilňovať lásku a dobré vzťahy v rodine. Po
predjedle, tak ako v minulosti, aj dnes prichádza na stôl kapustnica. V niektorých rodinách sa namiesto kapustnice varila a dodnes varí šošovicová alebo fazuľová polievka. Podľa tradície konzumácia strukovín pomôže
znásobiť rodinný majetok. Hlavným chodom štedrovečerného menu je
kapor - najčastejšie vyprážaný. Nájdu sa však aj ľudia, ktorí ho veľmi nemusia a nahradia ho lososom alebo inou rybou. Kapor sa na našom štedrovečernom stole začal objavovať až po prvej svetovej vojne, kedy sa
k nám sťahovalo množstvo českých rodín, ktoré so sebou priniesli aj tento
vianočný zvyk. No skutočný „kaprí boom“ nastal až za socializmu, kedy bol
kapor takmer na každom štedrovečernom stole, a práve preto toto obdobie považujeme za obdobie vzniku súčasného
hlavného chodu vianočnej večere.
Tradičné Vianočné pečivo - Medovníky
Medovnikárstvo ako remeslo má podľa historických prameňov svoje korene v Nemecku, odkiaľ sa dostalo až
k nám. Cechy medovnikárov vznikali vo
väčších mestách s výsadami - Bratislava, Bardejov, Prešov a Trnava
- 17. storočie, Banská Bystrica,
Košice - 17. - 19. storočie, Rožňava - 19. storočie.
Medovnikári robili a predávali me-

dovníky, ale aj vosk a z neho spracované sviečky, ak v ich meste a okolí
nepôsobili voštinári. Niektorí medovnikári predávali aj med a medovinu,
ktorú kupovali od včelárov alebo dorábali sami, ak boli súčasne aj včelármi.
Med bol po dlhé stáročia jediným sladidlom a medové pečivo jedinou
sladkosťou. Veď medové cesto bolo známe už v starom Ríme. Vtedy
z neho tvarovali pečivo rukami.
Sladkosti si však v čase vzniku medovnikárstva u nás mohli dovoliť len
bohatší - medovníky boli teda u nás spočiatku len vo väčších mestách
a medovníky robili vtláčaním do foriem mešťanov, náboženských výjavov, pre deti koníkov, srdca a pod. Chudobnejší ľudia sa zvykli perníkom
obdariť na Vianoce - otec napr. z jarmoku priniesol na Vianoce žene novú
varešku alebo iné potreby na domáce práce, synovi vyrezávaného koníka, dcére medovník. Často to boli ich jediné darčeky. Medovníky sa
na vidieku rozšírili až oveľa neskôr. Postupne s rozvojom výroby cukru,
ktorá priniesla aj lacnejšie produkty cukrovinkárov, sa medovníky stali
viac-menej len tradičným pečivom Vianoc, Veľkej Noci, ale ostali naďalej
symbolom každého dobrého jarmoku.
Dodnes sú jedným z najmilších darčekov z týchto akcií. Dlhé roky však už
nekupujeme len medovníky vtláčané do foriem, ale vykrajované
kovovými formičkami. Takto vykrajované medovníky bývajú
zdobené bielkovou polevou.
Priatelia, pozývame vás na ochutnávku medovníkov, ktorá
bude prebiehať v medovom stánku SVET MEDU,
z možnosťou zakúpiť si ihneď mäkučké
medovníky. Každý, kto si zakúpi mix medovníkov, bude automaticky zaradený
do súťaže o 3x medovníkovú
chalúpku.

Prevádzku SVET MEDU nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.
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