Európske vianočné trhy
Zlaté čaro Vianoc
Stále vám chýba niečo
k dokonalosti?

— editoriál —
Po dlhom, horúcom lete a rýchlej, nenápadnej jeseni udreli
mrazy, a tak sa majú milovníci zimy konečne na čo tešiť.
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jagavou atmosférou, vianočným punčom a prípadne
existenciou tučných vianočných odmien.
Mužov bude vítať domov, kde bude navarené a napečené.
Múdry muž zaplatí upratovaciu službu a bude mať aj
upratané. Ten najmúdrejší kúpi pod stromček kvalitný
parfém a celé sviatky bude mať pokoj.
Deti majú konečne prázdniny. Ak si k tomu prirátame
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Ryby a morky – zomrú pre dobrú vec.
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Krásne sviatky vám všetkým!
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Predajňu M&S nájdete v Galérii MLYNY na prízemí a 1. poschodí.

Darujme
si radosť
Galéria MLYNY v Nitre je miestom, ktoré sa už sedem
rokov snaží prinášať do Nitry a celého nitrianskeho
regiónu viac ako príjemné nákupy, kvalitné domáce
i zahraničné značky, dobré kaviarne, kulinárske zážitky,
priestor na zábavu v podobe bowlingu, fitnesscentra či
najmodernejšieho a najväčšieho multikina v regióne,
priestor pre našich najmenších v atraktívnych detských
zónach a kútikoch. Našou snahou je prinášať vám, našim
zákazníkom, predovšetkým radosť.
Potešenie nachádza každý z nás v niečom
inom. Preto aj naše aktivity orientujeme rôznymi smermi. Niekomu prinesie radosť štýlová kabelka, krásny šál či najnovšia trendová
kolekcia. Iných baví šport, na ten je potrebné
funkčné oblečenie a kvalitné vybavenie, ktoré
športovci ocenia počas celého roka. Ďalších
osloví dobrá kniha, od ktorej sa jednoducho
nedá odtrhnúť. A keď ste unavení z povinností

všedných dní, iste vám dobre padne chvíľka
oddychu pri káve, bowlingu či filmový zážitok.
To všetko Galéria MLYNY ponúka. Možností
je u nás naozaj veľa.
Obzvlášť nás teší, že vás oslovujú aj ďalšie aktivity, ktoré pre vás s nadšením neustále pripravujeme. Vždy máme veľkú radosť, keď vidíme a cítime, že z Galérie MLYNY odchádzate s novými
zážitkami, ktoré potešili aj vás. Počas pomaly
končiaceho sa roka 2016 sme vám priniesli opäť
množstvo jedinečných podujatí od medzinárodnej a svetovo uznávanej výstavy obrovských
pieskových sôch, ktorú vytvorili sochári zo
šiestich krajín sveta, cez obrovské hracie plochy
pre deti s megakockami, netradičnú výstavu
výtvarných veľkoformátových výtvarných diel,
interaktívne stretnutie so superhrdinami, unikátnu výstavu o záhadách Slovenska, ktorá mala
premiéru práve v Galérii MLYNY, jedinečný

Sladký festival až po obľúbené nočné MLYNY,
VIP módne prehliadky a mnoho ďalšieho.
Pred nami sú najkrajšie sviatky roka, sviatky vianočné, a čarovné predvianočné obdobie. Aj počas týchto dní bude Galéria MLYNY miestom
plným radosti a čarovných chvíľ. Tradičné
domáce remeselné výrobky, teplý punč a vianočné vystúpenia sa budú niesť vstupnou halou
Galérie MLYNY. O pekných darčekoch, ktoré sú
v každej našej predajni, snáď ani netreba hovoriť. Tešíme sa na predvianočné, ale aj novoročné
chvíle vo vašej prítomnosti. Ako poďakovanie
za vašu priazeň prijmite od nás zlaté darčeky za
decembrové nákupy v Galérii MLYNY.
Prajeme vám krásne vianočné sviatky a do nového roka veľa radosti z každého dňa.
Slavomíra Tóthová

Nenašli ste ten správny darček
pod vianočný stromček?
Potešte svojich blízkych a priateľov
a darujte im darčekovú poukážku v hodnote
20€ alebo 40€ v limitovanom vianočnom obale.
Viac na www.mlyny-nitra.sk
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Predajňu Lindex nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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Vyberte si
okuliarový
rám...
Dioptrické okuliare už nie sú len pomôckou pre tých
z nás, ktorí do vienka nedostali ostrý zrak. V súčasnosti
sa stali módnym doplnkom, trendovou záležitosťou,
ktorá dotvára náš imidž a prezradí čo-to o našej
osobnosti.

tvarov, veľkostí a farieb. A hlavne, v okuliaroch
z MANIE budete vždy trendy!

Kontrast – tvar okuliarov by mal byť vo vhodnom kontraste s tvarom vašej tváre. Ak máte
guľatú tvár, vyberte si hranatý rám, ak máte
tvár s ostrými črtami, bude vhodnejšie ich
zjemniť okuliarmi oblejších tvarov.

50 € zľava na dioptrické okuliare
s jednoohniskovými a bifokálnymi sklami
(rám + sklá + zábrus)

Proporcie – vždy pamätajte na to, že výber
dioptrických okuliarov nie je rovnaký ako
výber slnečných okuliarov, ktoré zvyknú byť
o niečo väčšie, aby oči dostatočne chránili pred
slnkom. To, čo sa zdá byť v jednom prípade ideálne, môže v tom druhom prípade úplne zlyhať.
Farba – vyberte si takú farbu, ktorá zdôrazní,
čo je na vás najkrajšie, napríklad čierna je ideálna na zvýraznenie očí. Samozrejme, okuliare
by mali ladiť s vašou pleťou, prípadne s ňou
byť v ostrom kontraste, aby vynikli. Je len na
vás, do akej miery využijete efekt dioptrických
okuliarov.
Tvar tváre – vyberte si ten svoj podľa tvaru
vašej tváre tak, aby zvýraznil vaše črty, alebo
naopak zjemnil.

Pánsky okuliarový rám Gant

Dámsky okuliarový rám Guess by Marciano

Dámsky okuliarový rám Guess

Využite zľavu:
Pánsky okuliarový rám Ozzie

100 € zľava na dioptrické okuliare
s multifokálnymi sklami (rám + sklá + zábrus)

Neviete vybrať vhodný
darček pre blízkeho pod
vianočný stromček?

Pánsky okuliarový rám Guess

Tip na darček:

Darčeková poukážka v darčekovom balení
s puzdrom a čistiacim setom na okuliare.
Viac informácií sa dozviete v predajni Optika
MANIA (na prízemí) a na www.maniashop.sk

Pánsky okuliarový rám Gant

U nás nájdete široký výber dámskych, pánskych
a detských okuliarových rámov rôznych značiek,
Dámsky okuliarový rám Guess by Marciano
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Predajňu Mania nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.
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Filmy
na rok
2017

Premiéra
9.2.2017

Päťdesiat odtieňov
temnoty

Premiéra
5.1.2017

Pasažieri
Žáner: romantická sci-fi dráma
Prístupnosť: od 12 rokov
Verzia: slovenské titulky
Krajina pôvodu: USA
Réžia: Morten Tyldum
Hrajú: Jennifer Lawrence, Chris Pratt,
Michael Sheen, Laurence Fisburn
Vesmírna loď Avalon putuje vesmírom s jasným
cieľom – nájsť nový domov piatim tisíckam
pasažierov hibernujúcich na jej palube. Po poruche systému sa však dvaja z nich nečakane
prebudia o 90 rokov skôr. Jim (Chris Pratt)
a Aurora (Jennifer Lawrence), medzi ktorými
postupne vzniká niečo viac než priateľstvo,
sa snažia vyriešiť záhadu poruchy, ktorá ich
prebudila. Zisťujú však, že loď je v obrovskom
nebezpečenstve. Podarí sa im zachrániť životy
spiacich cestujúcich?
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Žáner: erotický
Krajina pôvodu: USA
Réžia: James Foley
Hrajú: Dakota Johnson, Jamie Dornan,
Eloise Mumford, Victor Rasuk, Luke Grimes,
Jennifer Ehle, Rita Ora, Max Martini,
Eric Johnson, Bella Heathcote, Kim Basinger,
Marcia Gay Harden
Odmietnutý Christian Grey prinúti opatrnú
Anastasiu obnoviť ich vzťah, ktorá súhlasí iba
pod podmienkou, že budú platiť úplne nové
pravidlá. Akonáhle sa obnoví vzájomná dôvera,
navracia sa do ich súžitia stabilita, začnú sa postupne vynárať aj tiene z Christianovej minulosti. Ich cieľom je zničiť spoločnú budúcnosť
páru. Spolu s Jamiem Dornanom a Dakotou
Johnsonovou sa vracia aj
oscarová Marcia Gay Harden,
Elosie Mumford,
Victor Rasuk, Luke Grimes,
Jennifer Ehle, Rita Ora
a Max Martini. V pokračovaní sa k nim pripojí
oscarová Kim Basinger.

Premiéra
9.3.2017

Kong: Skull Island
Žáner: Fantasy /Akčný/Dobrodružný
Krajina pôvodu: USA
Formát: 3D, 2D
Réžia: Jordan Vogt-Roberts
Hrajú: Tom Hiddleston, Brie Larson,
Samuel L. Jackson, John Goodman
Mala to byť jednoduchá misia. Skupina biologických výskumníkov sa v tichosti vydáva na
tajuplný ostrov. Lenže to bol Ostrov lebiek,
miesto, na ktoré ľudská noha nikdy nemala
vkročiť. Po príchode na ostrov, sa situácia rýchlo zhoršila. Všade po ostrove sú rozhádzané
kostry, na útese je obrí krvavý odtlačok ruky.
A potom sa objavil obrí boh – Kong... A mnoho
ďalších tajomných bytostí. Ľuďom neostáva nič
iné, len utekať. Podarí sa im s takým veľkým
tajomstvom uniknúť z ostrova? A je Kong nepriateľom ľudí alebo ich spojencom?

— cinemas —

Na
sviatky
do kina
Sviatočný čas má svoje vlastné neduhy v podobe
obžerstva a otupujúceho ničnerobenia. Zámerne
zdôrazňujem otupujúceho, pretože do určitej miery
je ,,dolce farniente“ zdraviu prospešné. Keď je ho však
viac než dosť, nastáva nudné polihovanie s preplneným žalúdkom, čo ani na kráse , ani na nálade nepridá.
Obzvlášť rizikovými sú návraty z rodinných návštev,
keď celé rodiny mieria od jedného majonézového šalátu k druhému. V týchto rizikových okamihoch pre vás
máme zdravé a kultúrne riešenie v podobe
návštevy dobrého kina.

sa máte s rodinou o čom baviť. Vonku je zima,
v kine teplo. Ak ste študent alebo dôchodca,
ešte aj ušetríte. Až sa mi samej nechce veriť, keď
to čítam... samá výhoda!
Pravdou však je, že v kine zažívate nevídané
dobrodružstvá. Podľa nálady a chuti sa môžete
dosýta nasmiať, hlboko zamyslieť alebo aj poriadne báť. Deti môžu zas a zas stretávať svoje
obľúbené postavy vo filmoch animovaných
alebo hraných. Môžete sa stať čímkoľvek a kdekoľvek a na dobu dvoch hodín zabudnúť na starosti bežného sveta. Kino je zázrak sám o sebe
a ak máte počas sviatkov trochu viac času než
inokedy, prečo ho takto nevyužiť?
Želáme vám príjemnú zábavu!
Andrea Marešová

Kinečko je počas
opulentných vianočných
hodov ideálnym riešením.
Predchádza mu malá prechádzka, hoci
aj z parkoviska k výťahu. Máte plné bruško, ale
na ďalšie údené nedočiahnete. Nemusíte sa hýbať, ale nemôžete si ľahnúť. Za príjemné peniaze si vychutnáte dobrý film a po jeho skončení

Darujte
zážitok
Obdarujte vašich blízkych darčekovou
poukážkou v hodnote 5,- EUR
do multikina MLYNY CINEMAS.

Mlyny Cinemas nájdete v Galérii MLYNY na 2. poschodí.
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Predajňu Triumph nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.
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GAASTRA
príbeh
námorníka
Gaastra je od svojho začiatku pevne spojená so svetom
jachtingu. Spoločnosť na výrobu plachiet, ktorú v roku
1897 založil len 22-ročný Douwe Gaastra v meste
Sneek v holandskom Frízku, si svoju neochvejnú pozíciu zachováva až do súčasnosti.
Douwe mal však ambíciu vyrobiť plachty,
ktoré budú jazdiť rýchlejšie, budú konkurencieschopnejšie a efektívnejšie. Skúsenosti
a poznatky z plachtenia išli ruka v ruke s výrobou plachtoviny. Precíznosť výroby bola
prítomná v každom detaile, sila a flexibilita
plachiet bola dosiahnutá skvelou remeselnou
prácou. Tradičná plachtovina bola vyrobená
z ľanu, konope a bavlneného plátna, a to všetko z prírodného vlákna. Celá história výroby
je vzrušujúcim premostením a základom súčasného ležérneho vzhľadu kolekcií. Douwe
Gaastra stratil svoje srdce pre more. Zasvätil

svoju prácu výrobe toho najlepšieho výstroja
na plachtenie. Vo svojej tvorbe spájal unikátny

„Nepýtajte sa mora
žiadne otázky, iba sa
vhodne oblečte“
mix funkcionality a módy, mal pozoruhodné
oko pre ten najmenší detail, a jeho inšpirácia

vychádzala z obrovskej vášne k námorníckemu svetu. Gaastra do dnešných dní rešpektuje, zachováva a nasleduje dedičstvo Douwa
Gaastru.
Spojenie značky so svetom plachtenia sa odráža
vo všetkých jej kolekciách.
V roku 1996 boli na európsky trh uvedené prvé
kolekcie s Gaastra Pro, líniou zahŕňajúcou inovatívne oblečenie s vysokou funkčnosťou pre
pravých námorníkov a športový rad v námorníckom štýle určený na voľný čas.

„Pravý námorník
je vždy štýlový“
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Predajňu Gaastra nájdete v Galérii MLYNY na 2. poschodí.

Odkaz človeka
Jána Pavla II.
môže zasvietiť
ako svetielko
mušky
svätojánskej
Rozhovor s hudobným skladateľom Gabom Dušíkom,
autorom hudby muzikálu Povolanie pápež v Divadle
Andreja Bagara v Nitre.
Keď ma Divadlo Andreja Bagara v Nitre oslovilo s ponukou napísať pôvodný muzikál o živote a diele Jána Pavla II., trvalo mi pekných
pár dní, kým som sa rozhodol ponuku prijať.
V hlave sa mi preháňalo množstvo otázok.
Prečo má vzniknúť na Slovensku muzikál o živote Jána Pavla II.? Žáner muzikálu a slávny
pápež? Dá sa to vôbec spojiť? Má tento nápad
„správnu“ morálku? A prečo ja...? Nesmejte
sa mi, prosím! Pokrstili ma v kostole, ktorý
má na špici svojej veže kohúta namiesto kríža
a celý život som akýmsi „veriacim ateistom“.
Keď prežívam ťažké chvíle (alebo ma niečo
pobolieva), často si nahlas povzdychnem „jój,
Bože“, no vzápätí sa pousmejem nad sebou.
Môj „svetský“, racionálny mozog mi vraví:
„Prečo vzdycháš? Ak Boh existuje, nemusíš
nič hovoriť, vidí ti do mysle, a ak nie, platí to
isté: tvoje vzdychy sú zbytočné.“ Nuž, môže
byť na tom kus pravdy, veď mozog je múdry,
jeho povaha je už raz taká. Ako však vyriešim
svoju dilemu? Ako odpoviem na tú až priam
hamletovskú otázku: napísať, či nenapísať?
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si slobodne vybral tú vlastnú, ktorú môžeme
akceptovať aj rešpektovať. Jeho životný príbeh
je neobyčajný, vzrušujúci a poučný. Pokúste sa
pozerať na hrdinu nášho diela bez predsudkov
či očakávania pátosu. Veď v kultúrnej časti sveta už dávno neexistuje demarkačná čiara medzi
veriacimi a ateistami, kresťanmi a židmi, katolíkmi a luteránmi... Desaťtisíc rokov prebiehajúci zápas dobra a zla postupne nahrádza – zdá
sa – nový fenomén: šírenie ničoty. Možnože
odkaz človeka Jána Pavla II. môže zasvietiť ako
svetielko mušky svätojánskej v čase, keď sa naše
dni pomaly začínajú krátiť.

Žiaľ, počas dní rozhodovania sa môj múdry
mozog odmlčal a Všemohúci tiež mal niečo
dôležitejšie na práci. Ostal som v tom sám.
Po niekoľkých týždňoch trápenia však odkiaľsi
z priestoru mojej autonómnej nervovej sústavy
(či srdca) prišiel nečakane jasný signál. A bolo
rozhodnuté. Áno, napíšem hudbu o pápežovi.
O pápežovi, ktorý tiež bol počatý v lone ženy –
svojej matky, ako my všetci ostatní – a hoci
sa stal nakoniec svätcom, bol aj človekom.
Ktorý bol verný tomu, čomu veril, i keď nebol
neomylný. Stál až do konca svojej púte na tej
dobrej strane pomyselnej „barikády“. A stál
tam pokorný a napĺňal svoje poslanie a povolanie, ako najlepšie vedel.
A napíšem do tej hudby aj kúsok seba. Ako
inak... A pokúsim sa napísať aj o slobode. Už vidím, ako cynici a vševedovia (tí z rodu chrobáka Truhlíka) krúžia svojimi ukazovákmi okolo
spánku. Nie, nezbláznil som sa, dobre počujete,
aj o slobode. Žijeme v dobe, keď sa nesloboda
šíri ako mor. Nie tá, ktorú poznáme ešte z čias
pred osemdesiatym deviatym, ale tá, ktorá ľudí
požiera zvnútra. Všetci však máme právo na
slobodu myslenia, svedomia a vyznania. Aj na
to, akú cestu si vyberieme. Poliak Karol Wojtyła

Gabo Dušík
hudobný skladateľ, producent, textár
Narodil sa a dodnes žije v Bratislave.
Je absolventom Filozofickej fakulty UK
a medzinárodného hudobného kurzu
Jeunesses Musicales. Je ženatý,
má tri dcéry.
Od roku 2007 sa venuje najmä muzikálovej tvorbe. Je skladateľom muzikálov
František z Assisi (Divadlo Jonáša
Záborského, Prešov, 2007; divadlo Nová
scéna, Bratislava, 2009; Těšínske divadlo,
Český Těšín, 2015); Mária Antoinetta
(Divadlo Jonáša Záborského, Prešov,
2009); Quo Vadis (Divadlo Jonáša
Záborského, Prešov, 2011; Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava, 2014)

— divadlo —
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Predajňu Devergo, Superdry nájdete v Galérii MLYNY na 2. poschodí.

Agatha Christie:
Vrecko plné zrna

Marek Vagovič:
Vlastnou hlavou

Vychádza: 08. 12. 2016

V. Stern Fischerová,
V. Homolová
Tóthová
Mengeleho
dievča − skutočný
príbeh Slovenky,
ktorá prežila štyri
koncentračné tábory

Eva Urbaníková:
Všetko alebo nič
Vychádza: 15. 12. 2016

Dominik Dán:
Smrť na druhom brehu

Eva Dušičková:
Chalan, ktorý
vynašiel Spirita, aby
inšpiroval

Kolektív autorov:
Cuky Luky

Dara Rolins:
Rok podľa
Dary – týždenný
diár

Miro Jaroš:
Tešíme sa na Ježiška CD

Vychádza: 6. 12. 2016

Predajňu Panta Rhei nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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Predajňu Quiksilver nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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Rozjasňujúce sérum
proti vráskam
Sérum Végétal
Ideálne v prípade, že potrebujete
pleť rozjasniť a zároveň vás už
trápia prvé vrásky. O rozjasnenie
a vyhladenie jemných vrások sa
postará výťažok z ryže
a z kosmatca kryštálového.

Stále vám
chýba niečo
k dokonalosti?
— Doprajte si
viac ako len
bežný krém… —
Staráte sa o seba, používate denný a nočný krém,
starostlivo sa odličujete a stále máte pocit, že vašej
pleti niečo chýba? Doprajte svojej pleti ešte niečo
viac z Yves Rocher, odvďačí sa vám sviežim vzhľadom
a hebkosťou.

Sérum: v čom spočíva
tajomstvo ich účinnosti?

Hneď, ako sa séra objavili v ázijských krajinách,
obľúbila si ich nejedna žena. Sérum stimuluje
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účinnosť nasledujúcej starostlivosti, napríklad
bežného krému. Je to prípravok s vysokou
koncentráciou aktívnych zložiek. Jeho ultraľahká textúra sa rýchlo vstrebe a účinkuje tak už
v priebehu niekoľkých sekúnd.

Ako ho používať?

Vyhladzujúce sérum
proti vráskam Sérum
Végétal
Výťažok z gumy z akácie
podporuje tvorbu kolagénu
a kyseliny hyalurónovej.
Pleť akoby bola vyplnená zvnútra,
pôsobí deň čo deň hladšie.

Prípravky radu Sérum Végétal obsahujú
výťažok z kosmatca kryštálového, ktorý
v pleti aktivuje bunkové mechanizmy,
napomáhajúce vyhladeniu vrások.
Experti výskumu rastlinnej kozmetiky
objavili túto výnimočnú rastlinu, ktorá
pôvodne pochádza z južnej Afriky
a je schopná prispôsobiť sa extrémnym
životným podmienkam a úspešne im čeliť,
preto sa jej hovorí aj rastlina života.

Jednoducho ráno a večer pred nanesením
bežnej starostlivosti alebo ako intenzívnu kúru
pri zmene ročného obdobia. Nanáša sa vždy
pred aplikáciou krému jemným vklepávaním.
Postačí aj pár kvapiek!

Ako vybrať to správne
sérum pre vašu pleť?

Všetko záleží na tom, čo od neho očakávate.
Vyberajte presne podľa potrieb vašej pleti.
Yves Rocher vám s tým pomôže.

Predajňu Yves Rocher nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.

Spevňujúce sérum proti
vráskam Sérum Végétal
Trápia vás povädnuté kontúry tváre
a potrebujete pleť spevniť?
Výťažok zo zrniek rakytníka
podporuje tvorbu elastínu, ktorý
dodáva pleti pružnosť.

— krása —
Zosvetľujúce sérum
proti pigmentovým
škvrnám Zéro Défaut
Zjednotená a žiarivá pleť?
Táto vysoko koncentrovaná
starostlivosť s výťažkom
zo sladkého drievka a vlčieho
bôbu prispieva k redukcii
pigmentových škvŕn
a zjednoteniu tónu pleti.

Sérum sťahujúce póry
Sebo Végétal
Aj po tridsiatke vás môžu
trápiť prejavy problematickej
pleti a nežiaduci lesk v T-zóne.
Výťažok zo šišiaka bajkalského
čistí pleť, zjednocuje a zbavuje ju
prebytočného mazu.

Šišiak bajkalský – výskumné laboratóriá
využili prášok zo šišiaka bajkalského
ako vysoko účinnú čistiacu látku, vďaka
ktorej je pleť opäť zjednotená a dokonale
matná. Prášok zo šišiaka bajkalského je
extrahovaný prírodným procesom
z koreňa tejto rastliny na docielenie čo
najväčšej efektivity a zachovanie kvality
rastlinných zložiek.

Alternatíva k séru:
Elixír krásy
Rad Riche Crème je na trhu
bestsellerom už od roku 1973.
Tohtoročná novinka od Yves
Rocher je 100 % rastlinného
pôvodu, vašu pleť dokonale
vyživí a zregeneruje. Skutočná
esencia blahodarných účinkov,
bez ktorých sa s pribúdajúcim
vekom nezaobídete.
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Vianočné
šťastie im
nosí kakajúca
postavička
— súčasťou
katalánskych
Vianoc je aj trochu
bizarná, ale
veľmi populárna
postavička —
Keď cudzinec v Barcelone zbadá drevený betlehem, na prvý pohľad mu pripadá všetko, ako
má byť − dieťatko v jasličkách, Panna Mária,
ovečky, pastieri... Ale ak sa prizrie trochu
pozornejšie, pravdepodobne niekde v rohu
objaví muža v tradičnom odeve, ako čupí so
stiahnutými nohavicami a kaká. Je to obľúbený
caganer, čiže sraľo.
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„Caganer nikdy nie je v popredí betlehemu, bol
by to prejav neúcty,“ uviedol pre britskú rozhlasovú stanicu BBC Joan Lliteras zo združenia
Priatelia caganera, inak veľký fanúšik a znalec
zaujímavej vianočnej postavičky. „Vždy ho niekam skryjeme − pod most, do rohu, za strom.
Každé ráno ho potom deti hľadajú,“ vysvetlil
muž, ktorý má doma vyše šesťsto rozličných
caganerov. Práve pre túto hru a komickú črtu
caganera najviac obľubujú práve najmenší.
Ako tvrdí Joan, postavička symbolizuje úrodnosť a priazeň osudu. „Podľa jednej z legiend,
ak roľník nevloží caganera do betlehemu, hrozí
mu mimoriadne zlá úroda zeleniny. Inými
slovami, čupiaca figurína so stiahnutými nohavicami metaforicky hnojí a zúrodňuje pôdu.
Väčšina miestnych sa nad pôvodom a zmyslom zvyku veľmi nezamýšľa. „Je to typické
Katalánsko. Takmer každá rodina si kúpi jedného na Vianoce,“ smeje sa Barcelončan Natxo.
„Netuším, prečo to robíme, je to tradícia.“

— vianoce —
Pravdou je, že históriu caganera zahaľuje
rúško tajomstva a kolujú rôzne teórie. Do katalánskych betlehemov sa podľa všetkého
dostal na prelome 17. a 18. storočia, ale nie
je celkom jasné prečo. Vyprázdňovanie čriev
na Pyrenejskom polostrove zrejme malo
symbolický význam dlhé stáročia. Zobrazenie
kakajúceho muža napríklad nájdete aj v katedrále v mestečku Ciudad Rodrigo v provincii
Salamanca. Okrem toho archeológovia objavili sošky bojovníkov, ktorí si vyprázdňujú
črevá na svoje šable. Mohlo teda ísť o predchodcov dnešných caganerov, ale aj o rituál
pred bojom.
Časť ľudí sa domnieva, že sraľo vznikol výlučne
pre zábavu a radosť, najmä detí. Sú aj takí, čo
pátrajú po hlbšom význame. Okrem úrodnosti
sa spomína napríklad aj rovnosť. Bez ohľadu
na to, ku ktorej spoločenskej vrstve patrí, každý
musí ísť na veľkú potrebu. „Caganer nám tak
pripomína, že všetci sme si rovní,“ myslí si predavač vianočných ozdôb na barcelonskom trhu.
Sú aj názory, že takýto jemný naturalizmus
dodáva dôveryhodnosť úplne idylickej scénke
narodenia Pána a nechýbajú ani ešte hlbšie vysvetlenia, napríklad Boh prejaví svoju vôľu bez
ohľadu na to, či sú ľudia na to pripravení.
Zaujímavý pohľad na figúrku má katalánsky
novinár a spisovateľ Agustí Pons. „Caganer je
iný so všetkým, čo k tomu patrí,“ tvrdí a poukazuje, ako priam kričí v idylickej krajinke.
„Reprezentuje rebela, niekoho, kto kazí zábavu.
Neprekvapuje preto, že si ho obľúbili deti, ale
najmä mladiství, ktorí sa na rodinných oslavách začínajú cítiť trochu nepríjemne, akoby
tam nepatrili.“
V posledných desaťročiach sa aj caganer
výrazne zmodernizoval. Hoci v rodinných
betlehemoch stále najčastejšie nájdete muža
v tradičnej červenej čiapke, emancipácia aj
v tomto smere zanechala stopy, takže sa už
objavuje aj hrdá katalánska roľníčka. Ale fantázii sa medze nekladú. Na vianočných trhoch
v Barcelone a ďalších katalánskych mestách sa
to len tak hemží známymi menami − od Hello
Kitty a SpongeBoba cez svetových politikov,
športovcov a celebrity až po pápeža Benedikta
XVI. a kráľovnú Alžbetu. Všetci do jedného
čupia a tlačia.

Výrobca hlinených caganerov Sergi Alos to
nepovažuje za urážku ani zneužívanie, naopak, ako poctu dotyčnej osobe. „Neviem
ako britská kráľovná, ale v minulosti sa tu
zastavili mnohí politici a futbalisti z Barcelony
a vôbec sa nehnevali,“ pochválil sa pre BBC.
„Poďakovali sa mi, bola to pre nich česť. Takto
by sme to chceli prezentovať, v pozitívnom
duchu, ako poctu.“
Samozrejme, zanedbateľný nie je ani finančný zisk. V Sergiho dielni sa povaľujú škatule
s označením Federer, Nadal, Kate a William
či Spiderman. Fenomén prekračuje hranice
Katalánska a Španielska. „Kupujem štyroch
Obamov a posielam ich domov,“ prezradil
Američan Tom Burns, ktorý už pár rokov
žije v Barcelone. Zo začiatku jeho príbuzní za
veľkou mlákou brali kakajúcich trochu rozpačito, teraz sa vraj už idú popukať od smiechu.
„Každý rok im musím posielať niekoho známeho, najlepšie zo Spojených štátov,“ dodal.

Cacone

Caganer nie je výlučne katalánske špecifikum,
okrajovo sa objavuje aj v ďalších častiach kontinentu. V susedných španielskych provinciách tak majú svojich cagones, v Portugalsku
cagoes, v talianskom Neapole existuje cacone.
Joan Lliteras sa napriek tomu domnieva,
že caganer by sa mal stať akousi chránenou
značkou a úrady by ho mali propagovať ako
jedinečný katalánsky vianočný fenomén.
Už aj preto, že je hlboko zakotvený v povedomí miestnych obyvateľov. Keď sa v roku
2005 barcelonská radnica rozhodla postaviť
betlehem, netušila, aký bič si na seba pletie.
Jej predstavitelia v súlade so zákazom vykonávania malej a veľkej potreby na verejnosti
opomenuli caganera. Vyvolalo to spravodlivé
pobúrenie a protesty obyvateľov, takže už na
ďalší rok obľúbený fešák hrdo kakal na radničnom námestí.

25

Omladenie
pokožky
vlastnou
krvou
Nezdravá pokožka tváre, začiatky prejavov starnutia
pleti, nedostatok hydratácie či problémy s vypadávaním vlasov? Ak vás trápi jeden z týchto problémov, je
pre vás tým správnym riešením novinka známa nielen
v zahraničí, ale aj na našej klinike, tzv. Plazmalifting.
Ide o metódu, pri ktorej sa vpravuje do pokožky špeciálne upravená vlastná krvná plazma získaná z tela
každého klienta. Prinášame vám rozhovor s dermatologičkou MUDr. Iuliiou Laskinou, ktorá má veľa
skúseností a pozitívnych výsledkov s touto metódou
aplikácie u našich klientov aj u seba samej.

Pani doktorka, poviete nám, čo to
plazmalifting vlastne je?

Plazmalifting je ošetrenie, ktorého špecifikom
je vpravovanie krvnej plazmy priamo pod pokožku tváre. Má veľmi dobrý vypínací efekt,
krásne hydratuje pokožku z vnútra, má účinky
regenerácie a podporuje tvorbu rastu vlasov.
Plazma aktivuje fibroplasty, teda bunky v derme, čím dochádza k aktivácii vlastných kolagénových vláken prvého typu, a tak dochádza
k omladeniu cez neokolagenézu. Výhodou použitia plazmy je, že vďaka nej sa začne podporovať vytváranie vlastnej kyseliny hyalurónovej
v derme. Zároveň sa pri samotnom zákroku
používa plazma obohatená o trombocity, ktorá
v sebe obsahuje rastové faktory, potrebné pre
všeobecné omladenie pleti.
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Je nutná špeciálna príprava klienta
pred zákrokom? Ako prebieha
samotný zákrok?

Áno, určite je potrebné pripraviť klienta, ako
pred každým takýmto zákrokom. V prvom
rade je potrebné povedať, že klient 12 hodín
pred zákrokom nemôže požívať alkohol a jesť
mastné jedlá. Ošetrenie je možné vykonávať
počas celého dňa. Najvhodnejšie je však vykonávať ošetrenie ráno a pred ním je vhodné
vypiť zelený čaj alebo čistú vodu.
Po príchode na našu kliniku sa klientovi ešte
pred samotným odberom a ošetrením na
pokožku môže natrieť znecitlivujúci gél, a to
v prípade klientov, ktorí majú nízky prah
bolesti. Ak to nie je potrebné, urobíme odber
krvi (2 – 3 ampulky krvi – počet odobratých
ampuliek záleží od toho, na aké miesto budeme plazmu aplikovať). Ampulky vložíme do
prístroja, kde sa krv rozmieša spolu s gélovým
roztokom, ktorý oddelí od seba jednotlivé
zložky krvi. Z ampuliek odoberieme oddelenú
krvnú plazmu a následne vpravujeme do pokožky. Plazmu je potrebné aplikovať hneď, aby
rastové faktory, ktoré v sebe obsahuje, neboli
slabšie. Plazma taktiež musí byť čistá, nie je
možné ju riediť s inými látkami, lebo vtedy je
najsilnejšia.
Ošetrenie plazmalifting je vykonávané aplikáciou pomocou ihly. V prípade delikátnych

MUDr. Iuliia
Laskina
oblastí, ako sú napríklad ruky alebo líca, ja
osobne používam kanylu, kde dvomi vpichmi
ošetrím celú plochu, zákrok je menej bolestivý,
komfortnejší pre klienta a rýchlejší.

Prečo je toto ošetrenie
také účinné?

Keďže krvná plazma je telu vlastná látka, oveľa
ľahšie, rýchlejšie a účinnejšie sa vpravuje do
pokožky tváre. Nevznikajú žiadne alergické
reakcie či zápaly. Po ošetrení je síce pokožka
začervenaná a môže vzniknúť aj miernejší
opuch.

Pre koho je určený tento zákrok?

Zákrok je určený pre klientov, ktorých pleť potrebuje revitalizovať (má unavený vzhľad, nedostatok pružnosti, má nejednotnú farbu), pre
pleť, ktorá trpí viditeľnými známkami starnutia
(zmena textúry pleti, faldy, ochabnutá pokožka, viditeľné vrásky). Ošetrenie je vhodné aj
pre pleť, ktorá podstúpila medicínsky estetický
zákrok, napríklad Co2 resurfacing (z hľadiska
jaziev po akné) a potrebuje urýchliť proces
hojenia a regenerácie. Ošetrenie je dokonca
vhodné aj pre alergikov.

Na aké partie je možné
plazmalifting aplikovať?

Ošetrenie je možné aplikovať na tvár, krk, dekolt, taktiež aj na oblasť chrbtov rúk, brucha či
oblasť stehien.

— krása —
Kedy sa zákrok
nesmie vykonávať?

Určite zákrok nie je vhodný pre tehotné
a dojčiace ženy, pre ľudí s poruchou zrážanlivosti krvi a poruchou krvotvorby. Tiež
veľkou kontraindikáciou je vznik kožného
ochorenie Herpes simplex. Zákrok sa taktiež
nemôže vykonávať pri pacientoch so sklonom
k tvorbe hypertrofických a keloidných jaziev,
klientom, ktorí trpia epilepsiou, psychickými
ochoreniami, hemofíliou alebo autoimunitným
ochorením.

Ako často je potrebné opakovať
tento zákrok?

Samozrejme, počet opakovaní nie je presne
stanovený, pretože u každého klienta je počet
opakovaní závislý od stavu pleti a od toho, aký
efekt chce dosiahnuť. Záleží to aj od problému,

ktorý chce riešiť. Ja odporúčam svojim klientom podstúpiť 3 – 4 ošetrenia v časovom rozmedzí dvoch týždňov.

Ako dlho vydrží efekt
tohto ošetrenia?

Efekt ošetrenia je v prvom rade viditeľný už po
prvom ošetrení, pokožka je sviežejšia, hydratovaná, pevnejšia, pružnejšia. Pri dodržaní intervalu aplikácií efekt pretrváva približne po dobu
12 mesiacov v závislosti od štruktúry pokožky
klienta.

Ak by niekto mal záujem
o kombináciu výplňových
materiálov spolu s plazmaliftingom
alebo kombináciu s kozmetickými
procedúrami, je to možné?

ako s lekárskymi ošetreniami, tak aj s tými
kozmetickými. Všetky ošetrenia, ktoré sa
aplikujú popri plazmaliftingu sú pokožke len
prospešné.
Ošetrenie je vhodné kombinovať s Prime
Liftingom, kde dochádza k liftingu a spevneniu
pokožky. Jedným vpichom aplikujem mezoniť
na tvorbu kolagénu a zároveň aplikujem plazmu na rozžiarenie pleti, čím klientovi prinesiem komplexné ošetrenie pleti.

Áno, samozrejme, zákrok je kombinovateľný

Viac informácií na klinike Dermacenter na 2. poschodí Galéria MLYNY
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Phan
Všetko to začalo v roku 2008, keď sa partia mladých
ľudí milujúcich tanec rozhodla, že si založí tanečnú
skupinu. Na prvý pohľad trochu šialený nápad, ale za
8 rokov pôsobenia na scéne stihli toho naozaj veľa.
Reč je o tanečnej skupine Phantoms Crew, ktorú tvorí
päť chalanov, venujúcich sa štýlom ako newstyle, breakdance, popping a lockin.
Výrazný zlom v ich kariére nastal hneď v prvých rokoch pôsobenia, keď sa iba za dva
roky intenzívnych príprav prebojovali až do
semifinále televíznej šou Československo má
talent 2010. Odvtedy sa im začali ľudia ozývať
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ntoms Crew
— Dance Crew —
a prichádzali ponuky na rôzne vystúpenia.
„Dôležité však bolo, že sme nezaspali na vavrínoch. Vypadnutie v šou nás zamrzelo, ale
zároveň aj motivovalo ísť si za svojím snom
a robiť to, čo milujeme – tancovať a baviť ľudí
našimi choreografiami. Makali sme naplno,
skúšali sme tanečné súťaže, battle či natáčali
tanečné videa,“ vyjadrila sa skupina Phantoms
Crew. Tento krok sa mladým tanečníkom
zjavne vyplatil. V roku 2013 sa zúčastnili
poľskej televíznej šou pre tanečníkov Got To
Dance: Tylko Taniec, kde sa prebojovali až do
semifinále medzi 27 najlepších účastníkov. Sú
vicemajstrami sveta v kategórii Urban Dance
Styles z medzinárodnej súťaže DanceStar
World Tour 2013 v Chorvátsku, víťazi galašou
Night of the Dance (Noc Tanca) − DanceStar
2014 v Piešťanoch či majstrami Európy pre rok
2010 v kategórií OPEN. Ich talent, disciplínu,
tvrdú prácu a húževnatosť si všimlo aj mnoho

slovenských hudobníkov, ktorí ich pozvali do
svojich videoklipov či na koncerty, napríklad
Dominika Mirgová, Nela Pocisková, Majk
Spirit, Suvereno či Rakby.

Rok 2015 bol pre tanečnú skupinu Phantoms
Crew mimoriadne úspešný. Nielenže sa zúčastnili 15. svetovej gymnaestrády vo fínskych
Helsinkách a vystupovali ako pozvaní hostia
na prestížnej tanečnom podujatí World of
Dance v Berlíne, ale sa prebojovali aj do semifinále poľskej talentovej šou Poľsko má talent.
„V roku 2015 sme toho stihli veľa. Precestovali
sme mnoho krajín, spoznali zaujímavých ľudí,
nadviazali nové spolupráce a úspešne reprezentovali Slovensko v zahraničí. Nazbierali sme
cenné skúsenosti v poľskom Talente, boli hosťami rannej šou Teleráno, figurovali tiež v reklamných spotoch RTVS a stihli mnoho vystúpení
po celom Slovensku . Bol to pre nás skvelý rok!“

Na úspechy v roku 2015 nadviazala pätica
chalanov aj v roku 2016, keď sa v kvalifikácii
súťaže Tanečná skupina roku 2016 v Banskej
Bystrici prebojovala vďaka choreografii Bruno
Mars Show priamo do pražského finále. Jeden
z tanečníkov Norbert Grofčík ako slovenský
choreograf roka 2016 vybojoval cennú trofej – 10-dňový zájazd do mekky hip-hopu
a tanca − New Yorku, kde naberal ďalšie tanečné skúsenosti. V tom, čo chcú tanečníci
v budúcnosti dosiahnuť, majú jasno: „Je veľmi
ťažké konkretizovať naše sny, keďže svoj sen
práve prežívame. Najlepšie je ho prežiť tak,
aby raz, keď budeme starí a pozrieme sa späť,
nebudeme ľutovať ani jednu vec, ktorú sme
spravili, a budeme hrdí na to, že sme svoj život
nepremrhali a niečo tu po nás zostalo.“
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Sladkosť
Emmanuela
Hamona
Počas skvelého trojdňového festivalu špeciálne pre
náš časopis pripravil svetoznámy čokolatiér Emmanuel
Hamon z Francúzska jeden sladký recept.

Mentua

Recept na 3 torty
s priemerom 16 cm

Mousse Macondo 60 %
krém z čerstvej mäty a sečuánskeho korenia
brownies cesto

Brownies cesto
165 g
300 g
200 g
240 g
120 g

Vajcia
Kryštálový cukor
Santander 85 % horká čokoláda
Maslo
Hladká múka

Vyšľaháme spolu vajíčka a cukor. Rozpustíme
čokoládu a maslo, zamiešame. Vajíčka s cukrom a čokoládu s maslom zmiešame spolu,
potom pridáme múku. Vylejeme na plech na
pečenie s rozmermi 60 x 40 cm. Pečieme 15
minút pri teplote 170 stupňov.

Čokoládový Macondo
60 % mousse
250 g
250 g
500 g

Smotana na šľahanie
Horká čokoláda Macondo 60 %
Vyšľahaná smotana

Zohrejeme smotanu na šľahanie na 80 stupňov
a na štyri razy vylejeme do rozpustenej horkej
čokolády. Rozmiešame na jemný ganache krém.
Schladíme na 40 stupňov a jemne primiešame
vyšľahanú smotanu do polotuha.

30

Krém z čerstvej mäty
a sečuánskeho korenia
100 g
Žĺtky
55 g
Kryštálový cukor
200 g
Smotana na šľahanie
4g
Plátková želatína
90 g
Vyšľahaná smotana
Lístky z čerstvej mäty
Sečuánske korenie

Smotanu privedieme do varu s mätou a korením. Necháme vylúhovať, precedíme cez sitko
a vmiešame do vyšľahaných žĺtkov s cukrom.
Masu prevaríme a necháme vychladnúť.
Pridáme vyžmýkanú želatínu, spolu rozmixujeme ponorným mixerom. Na záver vmiešame
vyšľahanú smotanu. Krém vylejeme do troch
okrúhlych foriem s rozmerom 14 cm. Necháme
stuhnúť.

Skompletizovanie

Do formy s priemerom 16 cm dáme na spodok
upečené brownies cesto, ktoré sme vykrojili
v tom istom priemere, ako je forma. Na cesto
nalejeme časť čokoládového mousse Macondo,
dáme druhé brownies cesto. Nalejeme znovu
malú časť čokoládového mousse Macondo.
Na vrch položíme krémový mousse s mätou
a korením, polejeme zvyškom Macondo mousse až do 5 mm od okraja kruhovej formy. Toto
všetko dáme zatuhnúť do chladničky.

Tortu dozdobíme
chocolate glaze
150 g

14 g
100 g
675 g
625 g
1150 g

čokoláda (mliečna/horká podľa
toho, aké glazé robíme)
plátková želatína
salko (kandizované mlieko)
glukóza
kryštálový cukor
voda – 1150 ml

Vodu, cukor a glukózu zvaríme, kým nie je
cukor rozpustený. Potom pridáme salko a vo
vode opláchnutú plátkovú želatínu. Na záver
do hmoty vmiešame kúsky čokolády. Následne
rozmiešať ponorným mixérom.
Necháme zachladiť. V uzavretej nádobe vydrží
glazé cca 1 mesiac, takže ak sa nespotrebuje
ihneď, stačí uchovávať v chladničke a po vytiahnutí rozpustiť v mikrovlnnej rúre.
Takto pripravené glazé už len vylejeme na zachladenú tortu.

— pochúťky —
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Európske
vianočné
trhy

— Plánujete
predvianočný
výlet? —
Európske mestá mávajú počas zimy naozaj čarovnú
atmosféru a sú vyhľadávané turistami z celého sveta.
Prečo teda nevyskúšať niečo nové a nevyraziť na vianočné trhy 2016 na punč aj mimo Slovenska? A tým
nemyslíme tradičné slovenské destinácie ako Viedeň či
Praha, hoci ani tie nemohli v našom porovnaní chýbať.
Možno vás prekvapí, v akých mestách sa nachádzajú
najkrajšie vianočné trhy Európy!

Maďarsko – Budapešť

Budapešť patrí medzi najkrajšie mestá na
Dunaji a cez Vianoce to platí dvojnásobne.
História a tradície majú silné zastúpenie,
a preto tu nájdete bohatý kultúrny program
s desiatkami vystúpení každý deň. Rozhodne sa
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oplatí ísť na námestie Vörösmarty, kde si okrem
punču a vareného vína vychutnáte aj pochúťky
ako pečené klobásky, jaternice, langoše, kapustu, medovníky či trdelníky. Čo však robí tieto
vianočné trhy naozaj výnimočnými sú stovky
stánkov s ručne vyrábanými ľudovými suvenírmi, z ktorých každoročne vyberá víťaza priamo
Asociácia maďarských folklórnych umelcov.
Ak ešte stále nemáte vianočný darček pre najbližších, výlet do Budapešti vám môže pomôcť.

Dánsko – Kodaň

Nemecko – Norimberg

Česko – Praha

Bavorské mesto Norimberg nepatrí medzi najznámejšie či najväčšie európske metropoly, no
práve jeho komorná a priateľská atmosféra ho
robí takým výnimočným. Norimberg s krásnou architektúrou je označovaný ako „mesto
z dreva“. Niet preto divu, že vianočné trhy sú
tu nádherné a vďaka výnimočnej atmosfére považované za jedny z najkrajších na svete. Slávny
je najmä norimberský vianočný anjel, ktorý sa
so sprievodom orchestra objavuje pravidelne
počas vianočného obdobia na balkóne kostola
Frauenkirche.

Pokiaľ chcete okúsiť tú pravú chuť Dánska, zamierte do centra Kodane, kde nájdete vianočné trhy v záhradách Tivoli (Tivoli Gardens).
Počas obdivovania krásy tohto miesta si určite
vychutnajte miestne špeciality, ako napríklad
Aebleskiver, čo sú špeciálne dánske palacinky
v tvare guľôčok. Ak by vám bola zima, určite
vyskúšajte pikantný drink z červeného vína
nazvaný „glogg“.
Gotická architektúra českej metropoly predstavuje pravdepodobne to najideálnejšie prostredie pre vianočné trhy, ktoré sa konajú na dvoch
miestach: Drevené mestečko pod Orlojom na
Staromestskom námestí a na Václaváku. Dá sa
tu zakúpiť množstvo vianočného tovaru, vypočuť si vianočné koledy a natlačiť sa dobrotami
do prasknutia. Vďaka inflácii českej koruny vás
príjemne prekvapia nižšie ceny ako v Bratislave.
A ako bonus − vianočné trhy tu na rozdiel od
iných miest trvajú až do nového roka, nielen
do Vianoc, takže ak ste nemali čas zabehnúť

— vianoce —

niekam počas vianočného ošiaľu, Praha je ideálnou voľbou.

Poľsko – Krakow

Pokiaľ hľadáte niečo špeciálne, poľský Krakow
vás jednoznačne nesklame. Nielenže pre mnoho Slovákov je Krakow bližšie ako Bratislava či
Budapešť, no pokojne môžeme povedať, že toto
mesto sa každú zimu mení na hlavné mesto
Poľska a priťahuje desaťtisíce turistov. Trhy
na obrovskom námestí v centre, nazývanom
Rynek Główny, sa v zime menia na svetlami
posiatu krajinu zázrakov. Miestna priateľskosť
a pohostinnosť vás nenechajú chladnými a netreba hovoriť, že aj cenovo je to jedna z najvýhodnejších možností v ponúkanom zozname.
Okrem domácich poľských špecialít ako
knedlíky, syry či pečené klobásky si tu môžete
vychutnať aj niečo naozaj netradičné – pitný
med (nie medovina).

Nemecko – Berlín

Berlín je známy ako kultúrne centrum
Európy a vianočné trhy sú tu nepochybne

jedny z najväčších na svete. Po celom meste je
cez 50 dediniek s vianočnými trhmi a každé
z nich majú svoj vlastný charakter a ponúkajú
rozdielne špeciality. Najväčšie a najznámejšie
sú tie v Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche,
ktoré sú v blízkosti najlepších obchodov
a reštaurácií Nemecka. Vychutnáte si klasické
ovocie v karameli, vianočné cidery či preslávené nemecké grilované klobásy. V Berlíne sa
nudiť rozhodne nebudete ani po záverečnej,
keďže nočný život a párty tu fungujú 24 hodín denne.

Rusko – Moskva

Pokiaľ ste sa ani po Vianociach nenasýtili
vianočnej atmosféry, máme dobrú správu!
Keďže Rusko je prevažne pravoslávne, vianočné trhy tu bývajú otvorené až do 7. januára,
keď Rusi oslavujú Vianoce. Práve v tejto časti
roka je slávne Červené námestie naozaj prekrásne a nachádzajú sa na ňom aj vianočné
trhy. Napriek tomu, že Vianoce v Rusku nemajú takú silnú tradíciu ako u nás, majú aj tu
svoje čaro. Veď kto by sa už len sťažoval na

obrovskom klzisku s pohárom horúceho vína
v obklopení ruských pokladov ako Kremeľ či
Chrám Vasilija Blaženého. Len sa pre istotu
poriadne oblečte, lebo teplota môže v zime
spadnúť až na – 25 °C.

Rakúsko – Viedeň

Nakoniec nemôžeme vynechať ani Viedeň,
ktorá je podľa mnohých domovom všetkých
vianočných trhov, a pre tých, ktorí tu ešte
v zime neboli, by to mala byť tento rok povinnosť. Je tu niekoľko vianočných dediniek, no
najväčšie a najkrajšie vianočné trhy sú na námestí pred radnicou (Rathausplatz). Perníky,
pečené klobásy či obľúbené mandle v karameli
zapijete vianočným punčom, ktorý sa tu na
rozdiel od iných miest podáva vo vkusných
šálkach, ktoré si môžete po vypití nechať.
Vianočná výzdoba Viedne je, pravdepodobne,
najkrajšia zo všetkých miest, no ceny sú tu
dosť vysoké. Vzhľadom na blízkosť Viedne to
nemusí znamenať problém, keďže si netreba
hľadať ubytovanie.
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História
medovníkov
Ako dlho poznal človek med, múku a oheň, taká stará
je história výrobkov z medu. Staroveké národy považovali med za stravu bohov, a preto im pri obetných
slávnostiach obetovali medové pečivo.
V začiatkoch to boli sladké pagáče skromnej
akosti a chuti. Medovníkové cesto je výborným
materiálom na formovanie a má aj tú výbornú
vlastnosť, že ani surové ani upečené nestráca
časom na akosti a chuti, ale naopak, zlepšuje
sa. Med má vynikajúce konzervačné vlastnosti,
a preto nepodlieha žiadnym biologickým zmenám. Medovníkové cesto možno dlho uchovávať
čerstvé, chutné a požívateľné. A práve tieto vlastnosti nabádali formovať z neho tie najrozmeniteľnejšie figurálne tvary, zvýrazňovať výjavy
vtedajšieho i dávnejšieho spoločenského života.
História medovnikárstva siaha do čias starého
Ríma. Z Talianska postupovalo cez Nemecko do
severnej Európy. Na Slovensku sa ako remeslo
objavilo už v XIV. storočí. Medovnikára nazývali
„dulciárus“. Neskôr sa medové cesto skvalitňovalo, pridávali sa doň rôzne chuťové a aromatické koreniny.

— Hotové medové
vianočné balíčky —
Neviete si rady s výberom a hlavne balením
vianočných darčekov? Máme pre vás už hotové
a aj zabalené vianočné darčeky. Nájdete ich
u nás v SVET MEDU na prízemí.

Medovník je nielen pochúťkou, ale vzácnou
potravinou, lebo je hodnotnejšie než pečivo
vyrobené z cukru. Je výživnejšie, ľahšie stráviteľné a trvanlivejšie. Medovníky sú zdraviu
prospešné aj za výdatným mastným obedom
(obsah glukózy nachádzajúci sa v medovom
pečive napomáha zužitkovaniu tukov).
Keďže vás chceme ušetriť od strastí s pečením
medovníkov a dožičiť vám viac radostí s rodinou, prichystali sme pre vás už hotové medovníky, zdobené aj nezdobené.
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AKCIA HESLO: Každý, kto u nás nakúpi a povie heslo:
MEDOVNÍKY, bude odmenený sladkou medovou odmenou.
Tešíme sa na vás!

The
Grand
Vígľaš
Zámocký hotel The Grand Vígľaš**** je miesto, kde
sa na jednom mieste spája história spolu s luxusnými
službami. Objekt zámku je zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok a je unikátom v rámci
Slovenska. Je zrekonštruovaný ako kongresový hotel
s poskytovaním wellness služieb. Prvé nádvorie
je prístupné širšej verejnosti a druhé nádvorie je
vyhradené pre ubytovaných hostí. Ruiny zámku boli
odkúpené od obce súkromným investorom v roku
2007, keď sa začal realizovať projekt obnovy zámku
pod dohľadom odborníkov z pamiatkových úradov.
V roku 2009 sa začala samotná obnova hradného
opevnenia, priľahlých bášt a zámockého objektu.
Rozsiahla rekonštrukcia bola ukončená v roku 2013
a v roku 2014 sa stal zámok oficiálnym sídlom Rádu
mečov kruhu.
Ubytovacia kapacita hotela je 55 izieb a 27
prísteliek. Izby a apartmány sú komfortne
zariadené s výhľadom na nádvorie a okolitú
prírodu. Izby sa nachádzajú na troch poschodiach zámockého objektu a v priľahlých baštách
hradného opevnenia. Všetky izby disponujú
vlastnou kúpeľňou s WC. K vybaveniu izieb
patrí hotelový minibar, TV so satelitom, telefón, klimatizácia a bezdrôtové pripojenie
na internet v celom areáli hotela. Ubytovanie
je možné v izbách Classic, Superior, Deluxe

a apartmánoch Classic, Superior, Deluxe,
Castelan a Dracula.
Reštaurácia Anjou Court
Honosná reštaurácia, nazvaná podľa kráľovského
rodu Anjou, je charakteristická všadeprítomnými
rodovými ľaliami a bohato zdobeným stropom.
Reštaurácia Ava Simone
Reštaurácia s historickými klenbami je ideálne
miesto pre vašu rannú kávu, chutný obed alebo
večeru.
Vináreň kráľa Vladislava II.
Priestory podzemnej vinárne sú ideálnym
miestom pre milovníkov kvalitného vína.
Súčasťou vinárne je aj vonkajšia letná terasa.
Dragon bar
Miesto na zámku si nájdu aj milovníci kubánskych cigár, ktoré si môžete zakúpiť priamo
u nás.

Kongresové služby

Hotel The Grand Vígľaš**** je ideálnym
miestom na organizovanie konferencií, školení, seminárov, firemných prezentácií ako aj
teambuldingov. Podujatia rôzneho druhu je

možné organizovať v priestoroch Kongresovej
sály Kráľa Žigmunda, Kongresovej sály Mateja
Korvína, Bieleho a Červeného salóniku.
Súčasťou vybavenia kongresových sál je dataprojektor, plátno, flipchart a fixy.

Doplnkové služby

Pri organizovaní firemného eventu vedia naši
manažéri pripraviť teambuldingový program
na mieru. V rámci tohto programu vieme
zabezpečiť historický program, vrátane historickej hudby a tancov, sokoliarov, šerm, lukostreľbu, salvu z historického dreva, živý šach,
ohňovú šou. Samozrejmosťou je zabezpečenie
služieb DJ-a a ľudovej hudby.

Wellness

Queen Barbara Spa
Wellness kráľovnej Barbary, honosne pomenovaný po rímsko-nemeckej cisárovnej
a českej a uhorskej panovníčke z 15. storočia,
sa nachádza na troch poschodiach s výhľadom
na súkromnú letnú terasu. V rámci wellnesscentra môžete využiť 10 m bazén, vírivku,
fínsku saunu a infrasaunu, ochladzovací bazén a oddychovú zónu. Hostia môžu využiť
tiež ponuku masáží a procedúr.
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Zlaté čaro
Vianoc

imidžová
taška

Za nákup nad 30 € vás
obdarujeme zlatými darčekmi

Stačí, ak v termíne od 01.12.2016 nakúpite v niektorej z predajní
v Galérii MLYNY Nitra tovar za 30 € a viac a na infopulte vás obdarujeme jedným
z dvoch zlatých darčekov. Za jeden pokladničný blok z Galérie MLYNY môžete získať
len jeden darček. Čím viac nákupov, tým viac darčekov.
Akcia platí do vyčerpania zásob.
Viac informácií na www.mlyny-nitra.sk.

adventné zľavy
03. – 04.12.2016
Zľava 10%

na nezľavnený tovar.*

Zľava 20%

na náhrdelníky a súpravy.

Zľava 20 – 50%
na vybraný tovar.

Zľava 20%

na nezľavnený a zľava 5%
na zľavnený tovar.

Zľava 30%

na jeden kozmetický výrobok podľa
výberu, okrem výrobkov označených
zeleným bodom (len 03.12.2016).*

Zľava 10%

na celý sortiment.

Zľava 15%

na celý sortiment.

Zľava 20%
na príslušenstvo
(len 03.12.2016).

Zľava 30% na celý
sortiment nezľavneného
tovaru (len 03.12.2016).

Akcia 1 + 1 na kožené bundy, zľava 10% na
kabelky, zľava 50% na textil Phard a Sorbino,
zľava 10% na kožušiny a textilné kabáty
s kožušinou (len 03.12.2016).*

10. – 11.12.2016
na nezľavnený
sortiment.

Zľava 10 € pri nákupe
nezlacneného
tovaru v minimálnej
hodnote 30 €.

Zľava 20%

Zľava 20%

Zľava 20%

na nezľavnené dámske
oblečenie (len 10.12.2016).

BONUS 66 € na vybrané
letné letecké pobytové
zájazdy k moru
(05. – 31.12.2016).*

Zľava 10%

na celý sortiment.

Zľava 30%

na príslušenstvo
(len 10.12.2016).

na vybrané
produkty.

Zľava 30%

na celý sortiment
nezľavneného tovaru
(len 10.12.2016).

Zľava 20% na kozmetické

ošetrenia kozmetikou Massada
a pristrojové kozmetické ošetrenia.

Zľava 30%

na jeden kozmetický výrobok podľa
výberu, okrem výrobkov označených
zeleným bodom (len 10.12.2016).*

štýlové
hodinky

17. – 18.12.2016
Zľava 20%

pri nákupe nad 50 €.

Zľava 50%

na okuliarové puzdrá
(len 17.12.2016).

Darčekové balenie (s čistiacim sprejom,
puzdrom a handričkou ) k nákupu
darčekovej poukážky nad 30 €, darček
ku každému nákupu (čistiaci sprej
vo vianočnom balení).

Zľava 30%

na celý sortiment
nezľavneného tovaru
(len 17.12.2016).

Zľava 20%
na príslušenstvo.

BONUS 66 € na vybrané
letné letecké pobytové
zájazdy k moru
(05. – 31.12.2016).*

Zľava 20%

na darčeky (kabelky, peňaženky,
opasky, šály, šatky, rukavice).
Zľava 30% na strieborné šperky, oceľ značky
Angelo, Swarovski šperky, zľava 5% na hodinky,
diamanty a zlato, 2 + 1 zadarmo Dyrberg Kern.

* Viac informácií a úplné znenie zliav nájdete na www.mlyny-nitra.sk.

Šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov, ako i veľa zdravia, šťastia a lásky do nového roku
Vám všetkým želá Galéria MLYNY

