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Prvý adventný
týždeň venujte
zvieratám.

Tešte sa zo všetkého živého, nasypte
vtáčatám, zaveste lojové guľky, pripravte
búdky. S otvoreným srdcom navštívte
útulky, kúpte krmivo a vyvenčite im
psíkov. Ak chcete a môžete, poskytnite
domov nejakému opustenému zvieratku. Tisícnásobne vám to svojou láskou
oplatí. Kto nezažil, musí skúsiť. Kto zažil,
vie, o čom hovorím.

Druhý adventný
týždeň venujte
svojim kolegom.
Počas roka nie je príležitosť poznávať
a spoznať ľudí, s ktorými trávite viac
času ako so svojou rodinou. Tešte sa
z priateľských vzťahov na pracovisku
a snažte sa vylepšiť tie vlažné. Najlepšou
príležitosťou bude staré sváry zaliať
punčom na vianočnom večierku. Budete
prekvapení, ako dobre sa vám bude
po Novom roku vykračovať do práce!

sú, a za to, že sú pre vás vždy nablízku.
Potešte ich drobným darom, ktorý bude
pripomienkou vašich citov ku nim.
A poriadne to oslávte na vianočných
trhoch!

Štvrtý adventný
týždeň venujte
rodine.
Na nikom vám tak nezáleží ako práve
na vašich najbližších, tak teraz je ten
správny čas stráviť pár pekných chvíľ pospolu. Nie je to o daroch, je to o blízkosti, dobrom jedle a pití, príjemnej nálade,
spomínaní a plánovaní. Ako sa hovorí:
Plánujte ako by ste mali žiť sto rokov,
žite, ako by ste mali už len jeden deň!
Celý advent si poriadne užite, starosti
hoďte za hlavu, nestrhajte sa upratovaním, ale pohlaďte svoju dušu dobrým
skutkom a príjemnými stretnutiami.

Krásne sviatky a veľa,
veľa pohody!

Tretí adventný
týždeň venujte
priateľom.

6. – 7.

PIERRE CARDIN – Nadaný tvorca
s duchom podnikateľa

10. – 11.

Oskarový Zaľúbený Shakespeare

14. – 15.

Elegancia s logom labute

18. – 19.

Vianočná kolekcia CA

20. – 21.

Nájdite tú pravú

24. – 25.

Štedrá večera po slovensky

26. – 27.

Rozhovor zo Starého divadla –
Henrieta Kolláriková

28. – 29.

Hlavne nohy v teple

30. – 31.

O včelách a mede

38. – 39.

Stromček – symbol Vianoc

40. – 41.

Nový pohľad na krásu ženy

46. – 47.

Aké sú Vianoce vo svete?

50. – 51.

TOP 10 vianočných filmov

52. – 53.

Prvá pomoc pre štvornohých
miláčikov

58. – 59.

Divadlo na prvom mieste – Ján
Koleník

Mgr. art. Andrea Marešová

62. – 63.

Zdravé vianočné recepty

Priatelia sú rodina, ktorú si vyberáš.
Ak ste vyberali starostlivo, teraz je iste
čo oslavovať. Poďakujte sa im za to, že

Chcete si prečítať
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Predajňu
TOMMY HILFIGER nájdete
v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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Predajňu
HILFIGER DENIM •
G-STAR RAW • DIESEL
nájdete v Galérii MLYNY
na prízemí.

P

ierre Cardin
Každý kúsok mojej práce musí
vyzerať ako stavba alebo mesto
vybudované v púšti

Nebol len skvelým návrhárom odevných kolekcií,
zároveň vytváral celý rad doplnkov, ako tašky,
topánky, kravaty alebo parfumy, ale aj dizajnový
nábytok a interiéry. Svoje značkové impérium
rozširoval štýlom skvelého obchodníka po celom
svete, otváral vlastné reštaurácie, napísal knihu
o maliarovi Ferdinandovi Legérovi a stal sa ambasádorom pre UNESCO. Ako prvému módnemu
dizajnérovi na svete sa mu podarilo do posledného
detailu vytvoriť kompletný životný štýl. Svojím
typickým, minimalistickým spôsobom chápania
moderného dizajnu s kolosálnym úspechom stelesňoval vlastné tvorivé nápady.
Pierre Cardin sa narodil 2. júla 1922 v San
Biagio di Callatla v blízkosti Benátok francúzskym rodičom. V roku 1945 odišiel do Paríža
študovať architektúru, no neskôr sa presmeroval na štúdium módy. Na konci druhej
svetovej vojny začal pracovať v modelovom
dome Paquin, neskôr u Elsy Schiaparelliovej
a v roku 1947 sa stal šéfom krajčírskeho
ateliéru u Christiana Diora. V roku 1946 si
ho k spolupráci prizval Jean Cocteau, aby vytvoril kostýmy pre jeho film Kráska a zviera.
Svoj prvý modelový dom otvára v roku 1950,
zameraný je však predovšetkým na divadelné kostýmy. O rok neskôr predstavuje svoju
prvú módnu kolekciu a hneď nasledujúci rok
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Môj výtvor musí
byť celý v rovnakej kvalite.
Musí byť prepracovaný
dookola zo všetkých strán
ako socha, nesmie vyzerať
dobre, len keď sa naň
dívate spredu.

šokuje celý módny svet dámskymi šatami
v tvare bubliny. Ohromný úspech zaznamenal hlavne preto, že sa vyhol kopírovaniu
géniov tej doby Diora a Balenciagu, čo sa
v tom čase zdalo takmer nemožné. V roku
1954 otvára v Paríži svoj dámsky butik Eve,
tri roky potom ako prvý prichádza s butikom
pre pánov Adam. Aby ponuka značky Cardin
bola kompletná, pridáva neskôr v roku 1966
aj módnu kolekciu pre deti. Veľmi skoro
začína tvoriť modely pre známe osobnosti
doby, ale aj pre príslušníkov európskej šľachty, napríklad pre vojvodkyňu z Windsoru.
Od začiatku svojej tvorby pôsobil v módnom
svete inak než všetci ostatní. Štýl Cardina
50. rokov je veľmi avantgardný svojimi
geometrickými tvarmi a motívmi. Svojich
kolegov a konkurentov zo sveta Haute
Couture doslova šokoval a vyslúžil si ich

pohŕdanie a odsúdenie. Snáď najväčší prevrat však spôsobil v roku 1958, keď ako jeden
z najvyšších modelových návrhárov Haute
Couture vytvára pánsku kolekciu modelovej
konfekcie a začína ju predávať v klasickom
parížskom obchodnom dome Printemps.
Bolo to omnoho skôr, než pre niečo také ako
konfekcia francúzština vôbec vynašla slovné
spojenie, dnes už zaužívané pret-á-porter.
Pobúrenie bolo také silné, že ho za to na istý
čas vylúčili z Chambre Syndicale de la Haute
Couture, ktorého členom sa stal v roku 1953.
S nástupom 60. rokov sa Cardin, ako aj
mnoho iných dizajnérov, beznádejne zamiloval do vesmírneho veku. Módny vizionár
začína byť posadnutý možnosťami obliekania podobných odevov mužom i ženám,
vytvára prvé kolekcie unisex. Radikálne
zjednodušuje oblečenie odbúraním ozdôb,
odhaľuje telo priehľadmi a kopíruje a zvýrazňuje ho vinylovými dielikmi. Jeho štýl
počiatku 60. rokov sa dá charakterizovať ako
astronauticko-futuristické obdobie, ovplyvnené prvými letmi do vesmíru a prudko stúpajúcou obľubou sci-fi. V polovici dekády
svoju pozornosť upriamuje iným smerom,
inšpirácie nachádza v súčasnom umení
op artu a pop artu. Najpodstatnejšou osou

Dmitry Abaza / Shutterstock.com

Cardinovej tvorby však po celý čas ostáva
vysoké krajčírstvo a citlivosť pre čistotu
strihu a formy, ktorá vždy zostáva svojím
spôsobom geometrická. Cylindrické a kónické tvary, jasné farby, žiadne ornamenty
alebo komplikované vzory v konjunkcii
s jeho asertívnym dizajnom vytvárajú akési
virtuálne semafory, také charakteristické
pre jeho tvorbu.
Nadaný tvorca má však aj silného podnikateľského ducha, ktorý ho nezadržateľne ženie ďalej. Začína rozširovať svoje
módne impérium a investuje v zahraničí,
predovšetkým v Číne a Japonsku. V roku
1970 kupuje Theatre Ambassadeurs v blízkosti Champs-Elysees. Prebudováva ho
na Espace Pierre Cardin Theatre, multimediálny komplex s kinom, koncertnou
sálou, umeleckou galériou a experimentálnym divadlom, kde zároveň od tej

vyrastajú napríklad v New Yorku alebo
Londýne.

Peniaze sú
len účelovým
prostriedkom. Môj
životný štýl je stále
rovnaký dnes ako aj
pred dvadsiatimi
rokmi.
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doby predvádza svoje kolekcie. Ako prvý
návrhár usporiadal módnu prehliadku
v Moskve a v roku 1978 podpisuje zmluvu
o výrobe s vtedajším Sovietskym zväzom.
V roku 1983 otvára svoju prvú reštauráciu
Maxima v Pekingu, ktorej pobočky neskôr

Jeho komerčný postreh a bystrosť rozširuje
meno Cardin ako vírus a postupne získava
licencie pre stále ďalšie a ďalšie produkty. Vône a toaletné potreby, galantéria
a batožina, nábytok, podlahové krytiny,
reštaurácie a zábavné podniky, dokonca
i zaváraniny, viac než 800 produktov v 98
krajinách sveta expanduje v štýle mena
Pierre Cardin. Stal sa megaveľmocou,
za celý svoj život nemal žiadne dlhy v bankách a okrem kolekcie parfumov nepoužíval žiadnu reklamu. Cardin sa stal prvým
dizajnérom, ktorý naplno prerozprával štýl
vysokej módy do konfekcie. Podarilo sa
mu stať sa v jednej chvíli dokonalým dizajnérom i internacionálnym biznismanom,
napriek tomu však nikdy neprestal snívať
svoje sny.

Tradičné
Vianoce
Špeciálne
adventné zľavy

Taška
s tradičným
vzorom

Balenie darčekov

od 1.12. do 23.12. od 14.00 do 19.00h

Vianočné mestečko
od 1.12. do 23.12.

Za nákup v minimálnej
hodnote 20€ vás
2.12., 9.12. a 16.12.2017 (od 16.00h)
obdarujeme

Vianoce na ľudovú nôtu
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od 1.12. 2017

Adventné zľavy 2. a 3.12. 2017
15%

na obuv
a kabelky*

10%

na všetok tovar

20%

na detskú kolekciu
vybraných šiat

20% na zimnú kolekciu
30% na jesennú kolekciu
(Platí len 2.12.2017)

15%

(Platí len 3.12.2017)

20%

na nezľavnený
tovar

20%

(Platí len 2.12.2017)

10%

na celú
kolekciu*

20%

na celý sortiment*

na nezľavnené
slnečné okuliare
a okuliarové rámy

15%

Bonus 50 € na letecké pobytové
zájazdy a 25 €
na pobytové zájazdy autobusom*

na zimné
bundy

10%

(Platí len 2.12.2017)

33%

na celý sortiment
značky Devergo

Darček plyšový macko
k nákupu nad 19 €*

na celý
sortiment

20%

50%

až do

pri nákupe
nad 150 €

na nákup kolekcie
jeseň/zima

20%

na účet
v kaviarni

15%

na celý
nákup*

30% natovarvšetok nezľavnený
(Platí len 3.12.2017)

na celý sortiment
(Platí len 3.12.2017)

Ku káve zdarma vianočný perník

Adventné zľavy 9. a 10.12. 2017
10€ pri nákupe nad 40€*

50%

15%

na všetky bicykle

(Platí len 10.12.2017)

10%
20%

na detské pyžamá

20%

na všetok tovar

(Platí len 10.12.2017)

10% na kabelky a na textilné
bundy s kožušinou
20% na kožené bundy

20%

na obal pre
mobilný telefón

až do

(Platí len 9.12.2017)

na celý sortiment
tovaru

50%

na druhý

až do

10%

30% lacnejší výrobok
(Platí len 10.12.2017)

(Platí len 10.12.2017)

na celú
kolekciu*

20%

(Platí len 9.12.2017)

33%

na vybraný
tovar

20%

na účet
v kaviarni

50%

na druhý
kus tovaru

50%

Bonus 50 € na letecké pobytové
zájazdy a 25 €
na pobytové zájazdy autobusom*

na celú kolekciu a tovar

30% v plných cenách

(Platí len 9.12.2017)

25%

na príslušenstvo
k mobilným telefónom
a tabletom (Platí len 10.12.2017)

na obuv
a kabelky*

20%

na zimné
bundy

10%

na druhý
kus tovaru

(Platí len 9.12.2017)

na nezľavnené
slnečné okuliare
a okuliarové rámy

na nákup kolekcie
jeseň/zima
(Platí len 9.12.2017)

Ku káve
zdarma
vianočný
perník

na celý
sortiment

Adventné zľavy 16. a 17.12. 2017
15%
až do

na obuv
a kabelky*

50%

20%

na celú
kolekciu*

10% pri kúpe jedného kusu, 20% pri
kúpe dvoch kusov, 30% pri kúpe troch
a viac kusov*

20%

na strieborné, oceľové šperky
a šperky Swarovski
(Platí len 17.12.2017)

na príslušenstvo
k mobilným telefónom
a tabletom (Platí len 17.12.2017)

20%

na nákup kolekcie
jeseň/zima
(Platí len 16.12.2017)

20%

30% pri kúpe 2 produktov Bioderma*
(Platí len 17.12.2017)

30% na celú kolekciu a
50% na druhý lacnejší produkt
(Platí len 16.12.2017)

20%

na nákup kolekcie
jeseň/zima

Bonus 50 € na letecké pobytové
zájazdy a 25 €
na pobytové zájazdy autobusom*

na vybrané modely Guess by Marciano
a Guess Jeans (Platí len 16.12.2017)
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33%

20%

na nezľavnené
slnečné okuliare
a okuliarové rámy

druhý
30% nalacnejší
výrobok

až do

50%

10%

na dámske pyžamá

10%

na všetok tovar

(Platí len 17.12.2017)

25% na temperované sklo pre mobilný telefón

na vybraný tovar
z kolekcie
Jeseň/Zima 2017

na účet
v kaviarni

Set-top box/CA modul na 24
mes. ZADARMO + DARČEK*

(Platí len 16.12.2017)

25% na obaly Hoco a Baseus
(Platí len 17.12.2017)

10%

na celý
sortiment

Ku káve
zdarma
vianočný
perník

*presné znenie zľavy nájdete na www.mlyny-nitra.sk
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Divadlo
Andrea Bagara

aľúbený
Shakespeare

Oskarový Zaľúbený Shakespeare
ponúkne skvelých hercov, výpravnú
scénu, nádherné kostýmy
a predovšetkým strhujúci
príbeh o láske
Výpravná romantická historická komédia podľa
Oskarmi ovenčeného filmu s nevšednou scénou, krásnymi kostýmami, živou renesančnou
hudbou a hviezdnym hereckým obsadením.
To je inscenácia Zaľúbený Shakespeare v hlavných úlohách s Jánom Koleníkom a Kristínou
Turjanovou. Divadlo Andreja Bagara (DAB)
v Nitre ju uviedlo v premiére 10. a 11. novembra
2017.O tom, ako hra vznikala a na čo sa v nej
diváci môžu tešiť, sme sa pozhovárali s jej režisérom Petrom Oravcom.
O čom vlastne je komédia Zaľúbený
Shakespeare?
Hra zavedie divákov do fascinujúceho sveta
alžbetínskeho divadla, konkrétne do roku
1593, keď William Shakespeare stojí ešte
len na prahu svojej slávy. Počas svojej
tvorivej krízy stretne mladú aristokratku
Violu de Lessepsovú, ktorá prezlečená
za mladého chlapca prichádza na herecký
konkurz do jeho novej, ešte nenapísanej
hry. Shakespeare sa do mladej aristokratky
zaľúbi a napíše svoje nesmrteľné dielo – najznámejšiu tragédiu všetkých čias Rómeo
a Júlia, pričom sám v skutočnosti prežíva to,
o čom vo svojej hre píše.
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Bolo náročné pripraviť divadelnú inscenáciu
podľa úspešného oskarového filmu?
Pomerne ťažké bolo už len pritiahnuť hru
na Slovensko. Je licencovaná spoločnosťou Walt Disney a získavanie práv bolo
zdĺhavé. Na schválenie bolo potrebné
posielať životopisy režiséra i ďalších tvorcov, ktorí museli spĺňať prísne požiadavky
Disneyho produkcie. Pri tvorbe inscenácie je nutné pridŕžať sa textu i hudby,
v ďalších oblastiach sme však už mali
ruky voľné.

V každom prípade stvárniť v divadle komédiu, ktorá vo filmovej podobe získala osem
Oskarov určite nie je jednoduchú úloha. Je
to veľmi náročná, ale zároveň aj nesmierne
zaujímavá práca. Mám skúsenosti z veľkých
produkcií aj z prípravy licencovaných hier,
som zvyknutý pracovať s veľkým počtom
ľudí. Samozrejme, že to množstvo Oskarov,
ktoré film získal, je veľmi zaväzujúce. Preto
som rád, že nakoniec do seba všetko zapadlo a diváci prijali nášho Zaľúbeného
Shakespeara veľmi dobre.

mohla vychutnať rôzne dobroty. Na kostýmoch máme rôzne filigránske ozdoby,
bruselskú čipku a ďalšie doplnky. Podarilo
sa nám napríklad získať 200 dobových
gombíkov. Vytvárame aj neobyčajne komplikované, takzvané osmičkové goliere. Sú
to skladané kusy odevu a dokáže ich vytvoriť iba dobrý krajčír, ktorý si pri ich výrobe
musí všetko matematicky presne vypočítať.

Na čo sa môžu tešiť diváci, ktorí
Zaľúbeného Shakespeara ešte nevideli?
Myslím, že je toho dosť. Hra je mimoriadne
dobre napísaná, skrývajú sa v nej mnohé
súvislosti, ktoré sa týkajú Shakespearových
diel i alžbetínskeho divadla. Je to romantická inscenácia, v ktorej sa nám príbeh najznámejšej Shakespearovej tragédie Rómeo
a Júlia zobrazuje hneď dvakrát. V obraze
lásky Shakespeara k Viole de Lessepsovej,
ktorá je jej predobrazom, i v samotnom
diele, ktoré tento slávny dramatik vďaka
tomuto vzťahu napokon napíše.
Diváci sa určite môžu tešiť aj na to, že sa
v hre sa objaví prakticky celý herecký súbor
DAB. Hosťujúcim hercom je Ján Koleník
zo Slovenského národného divadla. Ten sa
predstaví v úlohe zaľúbeného Shakespeara,
v ktorej sa bude alternovať s umeleckým šéfom DAB Jurajom Ďurišom. Hlavnú ženskú
postavu naskúša Kristína Turjanová, ktorú
však diváci uvidia až neskôr, pretože je
v požehnanom stave, predstaví sa na javisku
až po pôrode. Alternovať ju bude Klaudia
Kolembusová.
Okrem kvalitného hereckého obsadenia si
môžu diváci vychutnať aj živú renesančnú
hudbu, 12 zborových piesní a, samozrejme,
nádherné verše, ktoré pre nitrianske divadlo
preložil Ľubomír Feldek. Inscenácia má aj
prekrásnu výtvarnú zložku. Scénografia
nám pripomenie divadlo Globe, v ktorom
Shakespeare svoje hry uvádzal. Scéna je veľmi zaujímavá, prelína sa s hľadiskom. Hrá
sa medzi ľuďmi, takže diváci vo VIP radoch
zažijú skutočnú atmosféru alžbetínskeho
divadla, niektorí možno dostanú počas
predstavenia aj pivo.
Divadlo Andreja Bagara v Nitre uviedlo
v novembri slovenskú premiéru veľkej romantickej komédie Zaľúbený Shakespeare.
K výpravnej hre patria aj krásne kostýmy.
O tom, ako vznikali, sme sa porozprávali
s ich autorkou, známou slovenskou kostýmovou výtvarníčkou Ľudmilou Várossovou.
Je náročné navrhovať a šiť kostýmy, ktoré
vychádzajú z historických predlôh?
Náročné to je v tom, že renesančné oblečenie je mimoriadne rafinované a v mnohých
ohľadoch aj komplikované. Svedčí o tom aj

skutočnosť, že na ušitie všetkých kostýmov
bolo potrebných až 1,5 kilometra látky.
Odevy v alžbetínskej doby boli často vyrábané z drahých brokátov, zdobené čipkami
a ručným vyšívaním. Ak by sa mali divadelné kostýmy šiť presne podľa starých predlôh,
rozpočet na hru by určite nestačil.
Museli sme sa preto poobzerať po materiáloch, ktorých cena je únosnejšia, no aj
tak museli byť kvalitné. Nakupovali sme
látky z Rakúska, Nemecka, ale napríklad aj
Kanady, prípadne v rôznych zahraničných
outletových skladoch.
Museli ste si pri tvorbe kostýmov
naštudovať aj historické strihy šiat?
Áno, využívali sme aj dobové strihy, ktoré
sú veľmi rafinované a náročné na materiál.
Napríklad len na šírku sukne počítajú so
šiestimi metrami látky. Je však obdivuhodné, ako dokážu formovať postavu a docieliť
jej sošnosť.
Zaujímavosťou však je, že dobové strihy
šiat, uvádzané ešte v palcových mierach, sa
už na dnešných ľudí bez dodatočných úprav
nedajú použiť. Moderný životný štýl a životospráva spôsobili, že napríklad dnešní
herci majú vyššie postavy, širšie ramená či
užší driek, ako ich kolegovia v renesancii. Aj
preto je nutné niekdajšiu alžbetínsku módu
prispôsobiť dnešku, samozrejme, bez toho,
aby šaty prišli o svoju krásu a ozdobnosť.
V každom prípade môžeme povedať, že
práca pre inscenáciu Zaľúbený Shakespeare
bola pre mňa ako kostýmového výtvarníka takou dobrou „cukrárňou“, keď som si
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Podieľajú sa na tvorbe kostýmov okrem
krajčírov aj ďalšie profesie?
Áno, sú to napríklad modisti, ktorí vytvárali krásne dobové klobúky. Potrebné boli aj
ďalšie remeslá, ktoré sa na výrobe šiat bežne
nepodieľajú. Potrebovali sme napríklad aj
zámočnícke práce na výrobu rozličných
systémov na spájanie jednotlivých častí šiat,
ktoré v minulosti, svojím prevedením či
materiálom, odzrkadľovali aj spoločenský
status. V každom prípade sa diváci, ktorí sa
rozhodnú vidieť v Divadle Andreja Bagara
Zaľúbeného Shakespeara, majú na čo tešiť.
A to nie len na hru samotnú, ale aj na krásny výtvarný zážitok. Bola by som veľmi
rada, keby výprava inscenácie odovzdala
ľuďom, ktorí sa na ňu prídu pozrieť, istú
depešu o dobe, v ktorej vznikali úžasné
Shakespearove hry.

Na kostýmy pre
Zaľúbeného Shakespeara
sa použilo jeden a pol
kilometra látky
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Šál GANT solid
lambswool woven
scarf 54,90€

Čiapka GANT cotton Šál GANT two-face Čiapka GANT cotton
blend rib beanie
blend rib beanie
woven scarf
39,90€
34,90€
69,90€

Sveter GANT fine
merino v-neck
159,90€

Aktuálna zimná kolekcia

Rukavice GANT
cotton blend gloves
44,90€

Bunda GANT The LW
cloud jacket 309,90€
Kabát GANT wool cashmere coat
439,90€

Sveter GANT
stretch cotton
cable crew
129,90€

Nohavice GANT
pique stretch
pants 219,90€

Košeľa GANT
redux slim
tie pin collar
179,90€

Nohavice GANT
slim tailored satin
slacks 144,90€

Kabelka
GANT tote bag
154,90€

Topánky
GANT spencer
149,90€
Topánky
GANT jennifer
159,90€
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Predajňu GANT nájdete v Galérii
MLYNY na 1. poschodí.
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novinky
pánska GEOX NEBULA ABX
pánske semišové členkové tenisky
Farba: hnedá
Materiál:
vonkajší – textil, pravá koža
(v semišovej úprave)
vnútorný – pravá koža, textil
podrážka – syntetika
Vlastnosti materiálu:
pevný, odolný, priedušný
technológia Geox Respira

149,90 €

dámska GEOX NEBULA ABX
dámske semišové členkové tenisky
Farba: vínová a modrá
Materiál:
vonkajší – textil, pravá koža
(v semišovej úprave)
vnútorný – pravá koža, textil
podrážka – syntetika
Vlastnosti materiálu:
pevný, odolný, priedušný
technológia Geox Respira

149,90 €
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Predajňu GEOX nájdete v Galérii
MLYNY na 1. poschodí.

— zimná kolekcia —
16
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Predajňu H&M nájdete v Galérii MLYNY
na prízemí a 1. poschodí.

Vianočná
kolekcia C&A
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Predajňu C&A nájdete v Galérii
MLYNY na prízemí a 1. poschodí.
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Velvet Spotlight WHP

Magic Boost Velvet MWHP

Velvet Spotlight WHP

Magic Boost Velvet MWHP

Velvet Spotlight S

Magic Boost Velvet Highwaist Panty

Velvet Spotlight Brazilian
Velvet Spotlight Brazilian
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Velvet Spotlight
– Nájdite tú pravú
preS každú z Vás Magic
– Boost Velvet Highwaist Panty

– Nájdite tú pravú pre každú z Vás –
Predajňu TRIUMPH nájdete
v Galérii MLYNY na prízemí.

S

právnou

starostlivosťou predĺžite
život svojej obuvi
Šíriť všeobecné povedomie o správnom ošetrovaní obuvi patrí medzi základné
priority našej spoločnosti. V súčasnej dobe sa používa veľké množstvo materiálov
od mnohých druhov usní až po materiály syntetické a textil. Základné znalosti
o použitých materiáloch, spolu so správnym ošetrovaním a starostlivou údržbou,
predlžujú životnosť vašej obuvi.Stačí málo a vaša obuv bude slúžiť oveľa dlhšie
a stále vo vysokej kvalite.

Všeobecné zásady starostlivosti o obuv
• Obuv pred prvým použitím naimpregnujte aspoň v troch tenkých vrstvách (pri
silnej vrstve hrozí premočenie a poškodenie vrchného materiálu).
• Ďalšiu aplikáciu robte v závislosti od počasia a intenzity nosenia obuvi. Po istom
čase užívania je potreba obuv vyživiť
krémom.
• Obuv je nutné po každom použití nechať
dôkladne vyschnúť a vyvetrať s vybranou
vkladacou vložkou. Aj po krátkom použití
dochádza k zvlhnutiu vnútrajška obuvi
vplyvom potenia nôh. Toto prostredie je
potom ideálne pre tvorbu baktérií a mykóz.
• Po vyzutí obuv napnite na napináky zodpovedajúcej veľkosti, aby si udržala tvar.
• Používaním nedostatočne vysušenej obuvi dochádza k nadmernému opotrebeniu
(obzvlášť vnútorného vybavenia obuvi).
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• Pri prevlhnutí obuvi môže vnútorné vybavenie púšťať farbu.
• Striedajte často a pravidelne obuv, najmä v daždivom počasí. (Neodporúčame
používať každodenne rovnaký pár.)
Predlžujete tým jej životnosť.
• Premočenú obuv vypchajte novinami
a postupne sušte mimo priameho dosahu
zdroja tepla.
• Sýte a pastelové farby vrchných materiálov môžu v priebehu užívania zreteľne
zosvetliť. Pravidelnou údržbou špeciálnym impregnačným prípravkom alebo
krémom možno farebnú zmenu zmierniť.
• Obuv vyrobenú zo syntetických materiálov stačí utrieť handričkou, zbaviť nečistôt a preleštiť hubkou, nie je nutné ju krémovať. Je treba si uvedomiť, že syntetické
materiály nedosahujú také vlastností ako
priedušná, kvalitná useň.

• Textilnú ani inú obuv zásadne neodporúčame prať v práčke alebo čistiť s použitím
saponátových prostriedkov.
• Včasne vykonávajte základnú údržbu
alebo výmenu opotrebovaných pätníkov,
podošiev (prípadne podrážok), vkladacích či vlepovacích vložiek alebo šnúrovadiel. Zabránite tým poškodeniu ďalších
súčastí vašej obuvi.
• Usňová obuv aj obuv z brúsených
usní a textilu nie je v žiadnom prípade
neobmedzene odolná proti vlhkosti –
vhodnou impregnáciou zvyšujeme jej
odolnosť proti vonkajšej vlhkosti (dážď,
sneh), ale aj proti znečisteniu. Jediným
druhom obuvi, ktorý odoláva pôsobeniu
vody bez negatívnych zmien, je obuv celoplastová alebo celogumená.

mladá módna značka, ktorá
dokáže držať krok s mladými!
Miesto, kam vstúpite a vaše oči sa rozžiaria, hudba
dotvorí tú správnu atmosféru a nálada odniesť si
aspoň jeden kúsok je neprekonateľná – jednoducho Bershka. Značka španielskej skupiny Inditex
s 15-ročnou históriou a dnes už 871 obchodmi
v 62 krajinách sveta vám ponúkne štýlové kúsky
podľa posledných módnych trendov a zážitok
z nakupovania.

sú ich idoly – spevácke a herecké hviezdy
Mužská sekcia & Men ponúka bežné športové a módne oblečenie zároveň.

Ak značku Bershka ešte nepoznáte, máte
medzery v módnom vzdelaní! Je jednou
zo značiek najväčšej módnej skupiny
na svete Inditex a jej pomyselnými sestrami a bratmi sú značky Zara, Pull&Bear,
Massimo, Dutti, Stradivarius, Oysho, Zara
Home a Uterqüe. Skupina Inditex má viac
ako 100 spoločností pôsobiacich v textilnom dizajne, výrobe a distribúcii. Vďaka
úspechom, ktoré skupina má, je zakladateľ
tohto textilného gigantu Španiel Armancio
Ortega najbohatším Európanom (údaje z roku 2012) a štvrtým najbohatším
mužom sveta, a to ešte pred Bernardom
Arnaultom, ktorý stojí za impériom
LVMH (Louis Vuitton Bernard Arnault).

História značky Bershka je krátka,
ale úspešná!

Bershka je značka pre mladých, ktorí milujú dobrodružstvo, hudbu, sociálne siete
a moderné technológie.
Bershka je značka určená pre mladých ľudí
zaujímajúcich sa o módne trendy a žijúcich
aktívnym spoločenským životom. Je to
moderná značka pre mladých, ktorí milujú
dobrodružstvo, zaujímajú sa o hudbu, sociálne siete a nové technológie. Aj napriek
tejto charakteristike sú zákazníkmi Bershky
aj ďalšie vekové kategórie. Je to energická
a svieža značka, ktorá svojou ponukou priťahuje zákazníkov stále späť.

Bershka – jedna značka, tri línie!

Produktovú líniu značky Bershka tvoria
tri sekcie: Bershka, BSK, & Men. Bershka
zahŕňa vychytávky a trendy, ktoré sú momentálne „in“. BSK je značka pre mladších
ľudí a vždy vychádza v ústrety záujmom
a potrebám tak, že svoju kolekciu vytvára
na základe ich vkusu v hudbe, inšpiráciou
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Ponúka široký výber topánok a doplnkov,
od náhrdelníkov, šatiek až po kabelky.
Potešujúce je, že je cenovo dostupná naozaj
každému.

Základom úspechu značky Bershka je
neuveriteľne rýchla schopnosť reagovať
na najnovšie trendy. Bershka zamestnáva
približne 60 profesionálnych dizajnérov,
ktorí pracujú v tíme. Veľmi dôležitou súčasťou ich práce je sledovať najnovšie módne
trendy. Úlohou zvyšku firmy je nápady kreatívneho oddelenia dostať čo možno najskôr na pulty predajní. A toto vraj Bershka
dokáže do jedného týždňa. Ako je to možné, keď bežným predajcom módy niečo také
trvá v priemere 6 mesiacov?
Jedným z dôvodov, preto táto značka dokáže tak rýchlo reagovať na vrtochy zákazníkov, je to, že odolali trendu presunu výroby
do lacných, ale vzdialených krajín. Veľká
časť výroby je priamo v Španielsku. Dôležité
je najmä prepojenie dizajnu a výroby. Pokiaľ
tieto dve oddelenia delí 20 tisíc kilometrov,
tak ich spolupráca bude logicky pomalšia.
Pri štyroch tisíckach produktov, ktoré sú
k dispozícii v každej predajni, sa to jednoducho prejaví.
Každý rok otvára značka Bershka nové obchody na rôznych miestach sveta. Otvorenia
vo veľkých mestách sú sprevádzané koncertmi alebo vystúpeniami DJ-ských hviezd.
Personál je oblečený v outfitoch z aktuálnej
kolekcie, čím dokonale prezentuje značku.
Bershka si tiež zakladá na dizajne, nábytku
a usporiadaní kolekcií tak, aby všetko spolu
ladilo ako jeden celok. Predstavuje moderný
spôsob života a imidž mnohých mladých
ľudí. Navštívte našu predajňu Bershka
na prízemí Galérie MLYNY a presvedčte sa
sami. Viac info na: Bershka.com.

Predajňu BERSHKA nájdete
v Galérii MLYNY na prízemí.

Š

tedrá večera

a zvyky po slovensky
Štedrý deň je posledným dňom
príprav na vianočné sviatky,
ktorých tajomnosť sprevádza
celý vianočný čas.
Na Štedrý deň, jeden z najkrajších dní v roku, sa
tešia všetci bez rozdielu veku. Je nielen oslavou
narodenia Ježiša Krista, ale aj momentom, keď sa
môžeme po roku opäť v neopakovateľnej atmosfére stretnúť so svojimi blízkymi pri jednom stole
i nádielke darčekov od Ježiška.

KRAČÚN, VILIJA,
ŠTEDRÝ DEŇ...
Na Štedrý deň 24. decembra začíname sláviť Vianoce. Na východnom a čiastočne aj
strednom Slovensku sa tento deň nazýva
„vilija“ alebo „vigílija“, čo znamená „predvečer sviatku“.
Naši predkovia poznali aj názov Kračún,
čiže krátky deň, ktorému pripisovali veľký
kresťanský význam i zvláštnu moc, a preto
sa v tento deň dodržiavalo množstvo zvykov a magických úkonov.
Úkony mali zaistiť predovšetkým bohatú
úrodu, dobrú úžitkovosť domácich zvierat
a tiež zdravie a šťastie rodiny.
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Vianočné
zvyky: ukážte
ich deťom,
predsa je v nich
čaro

Štedrý deň, resp. večer, je u nás známy
od 14. storočia a ako napovedá názov,
spojený je najmä s obdarovávaním. Bol
však aj pôstnym dňom, počas ktorého sa
jedlo málo a výlučne bezmäsité pokrmy.
Väčšinou sa nesmelo nič jesť z jedál určených na večeru.
Malým deťom sa sľubovalo, že ak vydržia
do večera nejesť, uvidia na stene zlatú
krokvu, koníka, koč či prasiatko, čo nám
dnes pripomína známa reklama.

Samozrejme, že namiesto „zlatúšikov“ videli iba odraz zrkadla, ktorým niekto z dospelých šikovne manévroval proti svetlu.
Pri vianočných zvykoch sa veľmi často
požadoval úplný pôst až do chvíle, keď sa
ukázala na oblohe prvá hviezda. To bol
signál, že rodina už môže zasadnúť k štedrovečernej hostine.

Vianočné a novoročné vinše,
priania i SMS plné lásky
i humoru
Podľa tradície sa malo na stole objaviť
„devätoro jedál“ zo všetkého, čo sa počas
roka urodilo.
Viacerým jedlám sa prisudzoval magický
význam a na stole nesmeli chýbať chlieb,
vianočka, cesnak a cibuľa. Súčasťou večere
boli aj čerstvé jablká a orechy. Štedrý deň,
rovnako ako Božie narodenie (25.12.)
a Nový rok, boli považované za začiatok
novej etapy života...

Štedrá večera po slovensky
• Podľa starých vianočných zvykov sa pod
obrus na štedrovečernom stole dávali
šupiny z kapra alebo peniaze. Niekde sa
šupiny kládli pod taniere a peniaze pod
obrus. Oba zvyky však znamenali jediné,
aby ich rodina mala v budúcom roku dostatok. Aj v súčasnosti tento zvyk pretrváva vo väčšine slovenských domácností.
• Štedrá večera bola odjakživa rodinnou
záležitosťou. Predchádzala jej spoločná
modlitba, po ktorej gazdiná namočila
do medu strúčik cesnaku a urobila ním
krížik na čelo mužovi a deťom. Gazda
potom rozkrojil najkrajšie jablko a každému z neho dal kúsok. Znamenalo to,
že rodinu tvorí každý jej člen, ako kúsky
tvoria celé jablko.
• Na slávnostnom stole nesmeli chýbať
oblátky, med, cesnak a jablko, ktoré sa
vždy krájalo priečne na polovicu. Ak
sa po prekrojení z jadrovníka vytvorí
hviezda, znamenalo to šťastie a zdravie,
ak krížik, potom rodinu „navštívila“
choroba alebo dokonca smrť.

• V rodinách dodržiavajúcich tradície
sa štedrovečerné hodovanie začínalo
jedením oblátky s medom, resp. aj cesnakom, prípitkom a kapustnicou, ale
niekde bývalo zvykom namiesto klasickej kapustnice podávať aj šošovicovú či
hrachovú polievku, pretože tieto strukoviny symbolizovali blahobyt, teda toľko
peňazí ako šošovice či hrachu v hrnci,
kde sa polievka varila.
• V niektorých regiónoch sa zachovával
zvyk, že skôr ako sa začalo jesť, hlava
rodiny ešte predniesla prípitok s pohárikom „ostrého“, až potom nasledovalo
jedenie oblátok s medom a cesnakom,
orechov a jabĺčka a polievky, najmä hríbovej, šošovicovej či kapustovej s hubami a sušenými slivkami.
• Štedrý večer bol vždy opradený rúškom
tajomstva a vianočných povier. Na stole
musel byť prestretý párny počet tanierov, pri nepárnom by si pre posledného
stolovníka prišla smrť. V niektorých regiónoch sa tiež uchoval zvyk prestierať

Ak môže byť
rodina spolu, je
to hodnota, ktorú
nemá nijaký iný
deň, ale Štedrý
deň áno.
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o jeden tanier a príbor navyše pre prípad, že by počas večere prišiel náhodný hosť. Touto formou sa však niekde
vzdávala aj úcta zosnulému členovi
rodiny, ktorý v tom roku zomrel.
• Od štedrovečerného stola sa nesmelo
počas večere odbiehať, čo platilo aj pre
gazdinú, aby „vinník“ do roka nezomrel.
Preto bolo vždy všetko jedlo buď na stole, alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.
• Po večeri sa rodina opäť krátko pomodlila a hlava rodiny alebo jej najstarší člen
sa Bohu poďakoval za jedlo a pitie, ktoré
im doprial.
• V období Vianoc slobodné vydajachtivé
dievčatá hádzali topánku za hlavu smerom k dverám. Ak sa špička topánky
otočila smerom ku dverám, bolo to znamenie, že dievča sa do roka vydá. Ak ku
dverám smerovala päta topánky, dievča
zostane ešte jeden rok slobodné.

H
K
Rozhovor

enrieta
olláriková

Prepožičala hlas Nicol Kidmanovej,
Cameron Diazovej, Drew Barrymorovej,
Hilary Swankovej, Monice Bellucci,
Naomi Wattsovej a mnohým ďalším
herečkám vo filmoch či seriáloch.
Momentálne dabuje nové časti Včielky
Maji. Henrieta Kolláriková

Minulý rok ste sa stali členkou súboru
Starého divadla Karola Spišáka. Čo bolo
hlavným motívom opustiť svet na „voľnej
nohe“?
Heňa: Máj bol pre mňa vždy spojený s láskou a dnes musím povedať, že je úzko spätý
s divadlom, pretože práve v máji minulého
roku som začala svoj divadelný príbeh
v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre ako
interná zamestnankyňa, čiže som začala
napĺňať svoje vnútro pocitom byť v divadle
ako doma. Mojou najväčšou motiváciou
bolo veľa hrať, skúšať jednu hru za druhou,
aby som získala tzv. herecké sebavedomie.
Aby som v sebe zdokonalila remeslo. Aby
som možno jedného dňa naplnila jednu
z predstáv o mojom divadelnom živote,
ktorou je vytvoriť vlastný projekt.
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V októbri ste mali v Starom divadle
premiéru hry Georga Orwella Farma
zvierat. Postava mačky, ktorú hráte, je
vlastne činoherná. Vnímate rozdiel medzi
hereckým a bábkohereckým prejavom?
Heňa: Prístup je rovnaký. Vždy je potrebné nájsť cestu, ako na seba zobrať inú
podobu a stať sa súčasťou príbehu, ktorý
vytvárate spolu s ostatnými. Zábavné
na činohernom prejave je, že sa prezliekam do bláznivých kostýmov, čo pomáha
mojej predstavivosti odletieť do celkom
iného sveta. Bábkové herectvo je zaujímavé v tom, že vymením svoje fyzické telo
za telo bábky, ale tá cesta k naplneniu je
rovnaká. Samozrejme, technická zručnosť ovládania rôznych druhov bábok je
v tomto smere veľmi dôležitá.

Váš hlas stále počuť v dabingu.
V Bratislave nahrávate nové časti Včielky
Maje. Okrem toho hráte aj v iných
divadelných projektoch. Dá sa to všetko
zladiť, museli ste sa niečoho vzdať?
Heňa: Pre mňa je teraz divadlo na úplne
prvom mieste, preto v dabingu robím iba
to, čo som začala, keď som bola na „voľnej nohe“. Hrám v troch predstaveniach
v Dezorzovom lútkovom divadle a v La
Komike. V máji tohto roku som mala
šťastie spolupracovať s režisérkou Slávou
Daubnerovou v jej hre „Spievajúci dom“
v Slovenskom národnom divadle, za čo
patrí vďaka aj môjmu domovskému divadlu, ktoré mi na skúšky v SND vytvorilo
priestor. Keď nie je skúšobné obdobie,
tak sa to dá, a keď sa všetko nakopí, musí

pomôcť rodina. V skúšobnom, no hlavne
v generálkovom období som celé dni ,,odstrihnutá“. Vstávam o piatej na autobus
do Nitry a vraciam sa okolo piatej, často
potom pokračujem v dabingu alebo hrám
predstavenie v Bratislave. Nestíham napríklad vyžehliť. No ja som sa naozaj dobre
vydala, lebo mám aj dobrých svokrovcov,
ktorí nám pomôžu vždy, keď treba. Svokra
Sonka nám vyperie a vyžehlí a svokor
Kamil navarí a vyvenčí našich dvoch psích
priateľov.
Váš manžel je tiež bábkoherec.
Neuvažujete o spoločnom projekte?
Heňa: Máme veľa spoločných nápadov.
Myslím si, že už sú tam hore niekde napísané a treba len počkať. Osudu niekedy
treba dať čas, aby bolo všetko tak, ako má
byť. A my vlastne máme na seba v práci
šťastie. Stretneme sa často pred mikrofónom v dabingu, učíme spolu v škole
Ludus a hráme v Dezorzovom lútkovom
divadle. Sme zohratí, a preto bolo jednoduché odísť do Nitry, ďalej od domova,
lebo my sme dali brutálne základy nášmu
spoločnému životu. Ukazuje sa, že sme
spolu, aj keď nie sme.
Spojilo vás divadlo?
Heňa: Pravda je taká, že spojilo a spája
dodnes. Prvýkrát sme sa stretli pred dvadsiatimi rokmi, keď sme spolu začali skúšať
v divadle Ludus predstavenie ,,Stačí povedať nie“. Obaja sme boli vo vzťahu a vôbec
mi ani na um neprišlo, že tento „frajírek“
z Petržalky, ktorý sa svojsky obliekal a ešte
k tomu bol mladší o päť rokov, bude o desať
rokov môj manžel. Trvalo šesť rokov, kým
sme sa tak „naozaj stretli“. Počas prvých
dvoch rokoch vzťahu sme sa v kuse smiali. Popri tom sme spolu stopovali, potom
žúrovali, rozprávali sa o živote a potom už
stačilo povedať len ,,ÁNO“.
Manželstvo si teda užívate...
Heňa: Našťastie. Vzali sme sa 8. 8. 2008.
Neľutujem deň, keď som sa za Kamila vydala. Spravila by som to zas. Manželstvo je
pre mňa úplne super. Hlavne, keď sa hádame a balím si akože kufre (smiech), tak mi
môj dobrý manžel pripomenie, že čo som
sľúbila vtedy v tom Legnavskom kostolíku
a ja si teda spomeniem a som rada, že to je
tak, ako to je.
Na čo sa v najbližšej dobe tešíte?
Heňa: Na náš najbližší spoločný čas, keď
budeme môcť vypnúť. Bude to na Vianoce.
Už ho plánujeme a tešíme sa, že sa tak intenzívnejšie povenujeme nielen sebe, ale aj
našej rodine, oddýchneme si. Potom sa veľmi teším na ďalší skúšobný proces v našom
divadle, lebo budem hrať vílu.
www.sdn.sk
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Takto
si predstavujeme
zimmú idylku

T

icho, pokoj

a nohy v teple

Ticho a pokoj zaručiť nevieme, ale na nohy v teple máme riešení
viac ako dosť. Pohodlné topánky do tých najchladnejších dní
musia byť, samozrejme, aj trendové. Robustné tvary kontrastujú
s jemnou kožušinkou. Výborne dopĺňajú outfit s jeansami, teplým
kabátom, ale aj športovou bundou.

28

Do sychravej zimy sú biker
boots ako stvorené
V tomto štýle sa nájdu punkeri, ale aj romantické duše. Jemný
kvetinový vzor, ktorý si našiel miesto v tejto sezóne, sa totiž vyníma
aj na týchto masívnych topánkach, rovnako ako aj vybíjané nity
a výrazné pracky, ktoré k biker boots jednoznačne patria.

Bez čižiem ani na krok
Vysoké čižmy sú neodmysliteľnou výbavou každej dámy.
Tieto sú však poriadne vysoké a poriadne nápadné.
V kombinácii s predĺženým svetrom alebo šatami
pôsobia veľmi žensky, zmyselne a zároveň opticky
predĺžia nohy a celú postavu. Informácie o aktuálnych
cenách nájdete v predajni HUMANIC.

Informácie o aktuálnych cenách
nájdete v predajni HUMANIC.
Predajňu HUMANIC nájdete
v Galérii MLYNY na prízemí.
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B

Med

yť včelárom
nie je med lízať
Kolobeh života v úli

V jednom úli vládne vždy jedna „kráľovná“ – včelia matka, ktorá je ako jediná
schopná klásť vajíčka. Potom sú to včely-robotnice, ktoré sú neplodné samičky a ich
poslaním je pracovať pre dobro celej kolónie. Každá včela plní určitú funkciu v úli,
hneď po vyliahnutí si každá včela po sebe
vyčistí bunku, aby matka mohla položiť
do nej vajíčko. Ďalej sa venuje upratovaniu
v úli. Po treťom dni života sa jej aktivujú hltanové žľazy a stáva sa z nej kŕmička a stará
sa o potomstvo. Približne po 10. dni sa z nej
stáva včela-staviteľka a podieľa sa na stavaní nových plástov. Po 20 dňoch života sa
z úľovej včely stane včela-lietavka a venuje
sa zberu nektáru, peľu, propolisu a vody.
Okrem toho existujú včely-strážkyne, ktoré
hliadkujú pri letáči a strážia vstup do úľa.
Ešte sú tu menej známe trúdy – včelí samčekovia, ktorých hlavným poslaním je spáriť sa s matkou, po čom následne zomierajú.
Zaujímavosťou je, že vždy na jeseň, keď sú
už nepotrební, včely-robotnice ich odstavia
od zásob a nasilu vyhadzujú von z úľa.

Aby vznikol med

Hlavnou úlohou včelára je sledovať, či im
niečo nechýba, rozširovať úľový priestor
o nové rámiky s medzistienkami a liečiť
včeličky proti parazitovi. Parazit prišiel
z Ázie pred dvadsiatimi rokmi a včely sa
nevedia proti nemu brániť. Ide o malého
hnedého kliešťa Varroa destructor, ktorý
parazituje na včelách, ale aj na včeľom
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plode. Bohužiaľ, neexistuje žiadne 100 %
účinné liečivo, a preto musí včelár každý
rok na zimu včely liečiť, čím tlmí populáciu
tohto parazita. Väčšina úhynov včelstiev sa
pripisuje práve tomuto parazitovi, vďaka
nemu si veľa včelárov nachádza prázdne
úle a zdecimované včely. Z tohto dôvodu
považujem včelárenie za jedno veľké umenie, lebo človek musí mať isté odborné
vedomosti, takže včeláriť nemôže každý.
Med nie je hneď medom, najprv včely-lietavky prinášajú sladinu, t. j. nektár,
medovicu alebo sladkú šťavu vo svojom
mednom vaku do úľa. Tam ju preberajú
„úľové“ včely. Prinesenú sladinu si včely
takto podávajú viackrát, pridávajú do nej
enzýmy (invertáza, diastáza a glukosooxidasa), aminokyseliny ako prolin a látky
z hltanových žliaz. Nakoniec včely sladinu
uložia do buniek plástov, zahustia a nechajú dozrieť na med. Obsah vody vďaka precíznemu vetraniu vedia znížiť až pod 18 %.
Výroba medu predstavuje komplikovaný
proces, preto si tento produkt zaslúži veľké
uznanie.
Ďalšou úlohou včelára je produkcia
medu – vytáčanie medu. Ide o precízne
načasovanie, keď včelár odoberá rámiky
s medom z úľa a berie ich do medárne, kde
med vytočí v medomete pomocou odstredivej sily. Prázdne rámiky sa opäť vracajú
včelám do úľa. Celé medobranie musí
byť správne načasované, rámiky musia

byť z 2/3 zaviečkované, aby sa vytočil len
dozretý med (obsah vody pod 18 %). Ak
včelár chce vytočiť jednodruhové medy,
napríklad repkový, agátový alebo lipový,
musí vytočiť med skôr, ako začne ďalšia
znáška. Často sa stáva, že repka sa pomieša
s agátom a včelár získa zmiešaný kvetový
med. Ako vie včelár, že med je z lipy? Včela
má veľmi cennú vlastnosť, kdeže vyhľadáva tie najvýživnejšie zdroje nektára s čo
najväčšou plochou výskytu, preto včelár
vie podľa doby kvitnutia, aký med včely
prinášajú do úľa.

Skladovanie medu

Na zachovanie kvality by sa mal med
skladovať:
v suchu: med prijíma vlhkosť z prostredia
a pri obsahu vody viac než 20 %
sa pokazí,
v tme: priame slnečné žiarenie zabíja
vitamíny a enzýmy,
v chlade: ideálna teplota 10 – 15 °C,
teplota nad 40 °C degraduje med.

Liečivé účinky
•
•
•
•
•

Pomáha pri nespavosti, kašli
a nachladnutí.
Podporuje imunitu.
Má antibakteriálne, protizápalové
a antioxidačné účinky.
Pomáha pri žalúdočných a tráviacich
problémoch.
Pomáha pri hojení rán.

Zaujímavé fakty
zo sveta včiel
a medu:
• 1 čajová lyžička medu je
celoživotná práca dvanástich
včiel
• včelia kráľovná dokáže za jeden
deň položiť až 1 500 vajíčok
• na vrchole sezóny žije v úli
30 000 – 60 000 včiel
• trúd je samček včiel, ktorý
jediný nemá žihadlo
• matka sa pári jedenkrát za život
s viacerými trúdmi
• včely sú jediný hmyz, ktorý
poskytuje človeku potravu
• na vyprodukovanie jedného
kilogramu medu musia včely
navštíviť približne 3 milióny
kvetov
• včela je vynikajúci letec,
dokáže letieť rýchlosťou 25 km
za hodinu, pričom jej krídla
mihajú až 11 400-krát za minútu
• včely dokážu medzi sebou
komunikovať a informácie si
poskytujú tancom na včeľom
pláste
• letné včely sa v priemere
dožívajú pár týždňov, pričom
včelia kráľovná žije niekoľko
rokov
• včela dokáže navštíviť počas
jedného letu od 50 do 100
kvetov
• kryštalizácia medu je prirodzená
vlastnosť a nemá vplyv
na kvalitu medu

O autorovi
Včelárstvu som sa začal venovať
popri štúdiu na univerzite, pričom
obhospodarujem 30 včelích
rodín. V roku 2012 som externe
vyštudoval Strednú odbornú
školu pod Bánošom v Banskej
Bystrici a úspešne získal výučný
list v odbore včelár/včelárka.
Momentálne pôsobím ako
doktorand na Katedre marketingu
a obchodu FEM SPU v Nitre,
kde sa venujem spotrebiteľskému
správaniu pri spotrebe a nákupe
včelieho medu.
sedik.peter@gmail.com
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Fax Copy
zo zákulisia

aby sme ho zákazníkovi odovzdali kvalitný
a bezchybný.

Pobočky spoločnosti FaxCOPY, a. s., nájdete po celom Slovensku a výnimkou nie je ani Nitra. Vznik
spoločnosti sa datuje do roku 1991. Vďaka spoľahlivej a svedomitej práci si spoločnosť získala množstvo stálych zákazníkov. Zamestnancov, ktorí sú
vždy ochotní vyhovieť vašim najrôznejším požiadavkám, nájdete v Mlynoch na druhom poschodí
za detským kútikom. My vám prinášame rozhovor
so skúsenou „faxcopáckou“ grafičkou Ninou.
Nina, vedela by si nám priblížiť, čo je náplňou tvojej práce?
V prvom rade sa riadim heslom Náš zákazník – náš pán. Starám sa, aby boli naši
zákazníci spokojní a vracali sa k nám na základe dobrej skúsenosti s našou predajňou.
Pripravujem pre nich grafické návrhy
vizitiek, pečiatok, nápojových lístkov, ale
vyrábam aj obrazy, tričká, puzzle, hrnčeky
a mnoho iných darčekových predmetov.
Takisto pomáham zákazníkom s tlačením
dokumentov či fotiek. Dá sa povedať, že
robím naozaj všetko a v práci sa nikdy
nenudím.
To znie veľmi zaujímavo. Robíš teda to,
čo sa momentálne vyžaduje. A čo z týchto
vecí ťa baví najviac?
Neprekáža mi žiadna
práca a všetky
povinnosti
si plním
svedo-
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Po rokoch práce vo FaxCOPY už asi vieš,
aké veci zákazníci kupujú najčastejšie.

mito a zodpovedne. Keby som si však mala
vybrať jednu činnosť, tak by to bola tvorivá
grafika, grafické návrhy. Predsa len som
grafička s výtvarným vzdelaním, a preto ma
to veľmi baví – vyhrať sa s rôznymi návrhmi, vytvárať logá, bannery či plagáty. Je to
pre mňa také zadosťučinenie, keď potom
vidím, že, aha, tejto reštaurácii som robila
logo ja. Baví ma aj predávať a komunikovať
so zákazníkmi. Každý z nich je iný a je pre
mňa výzvou plniť ich požiadavky a potreby. Teším sa, keď potom povedia, že návrh
alebo produkt, ktorý som pripravila, je
v skutočnosti ešte lepší, ako si predstavovali. Potom medzi nami vznikajú dokonca
až priateľské vzťahy. Niektorí zákazníci už
poznajú naše mená, ktorými nás aj oslovujú. Vytráca sa tak prílišná formálnosť a vždy,
keď prídu, vedia si vybrať, ktorý grafik im je
štýlom práce najbližší.
Ako u vás prebieha komunikácia so
zákazníkom a následne splnenie jeho
požiadaviek?
Najprv sa spýtam zákazníka, čo by potreboval, aká je jeho predstava a dokedy
by chcel mať danú vec hotovú. Robíme
veci aj na počkanie, ale na niektoré, samozrejme, potrebujeme trochu viac času.
Veci, ktorých výroba trvá dlhšie, robíme
na objednávku. Všetko, čo vyrobíme, musí
prejsť výstupnou kontrolou. To znamená,
že skontrolujeme, či je produkt v poriadku,

Áno, toto už mám odpozorované. U nás sa
veci delia na tie, po ktorých je dopyt hlavne
v určitom období, ale sú aj také, ktoré zákazníci kupujú po celý rok. Celoročne majú
zákazníci záujem najmä o rôzne kancelárske potreby, vizitky, svadobné oznámenia,
pečiatky, ale aj fotodarčeky. K sezónnemu
tovaru radíme napríklad diplomovky. Apríl
a máj je obdobie, keď sa pri ich výrobe
nezastavíme. Robíme ich my grafici a zákazníci ich potrebujú veľakrát v expresnom
čase, čomu sa snažíme vždy vyhovieť. Pred
Vianocami je takisto veľmi rušné obdobie.
Na odbyt idú darčekové predmety, ako hrnčeky, tričká a vankúše s fotkami, ale i fotoobrazy a kalendáre.
Je niečo, čo by si chcela návštevníkom
Mlynov odkázať?
Chcela by som ich pozvať, aby prišli navštíviť našu predajňu a osobne sa presvedčiť,
že sa snažíme urobiť všetko pre to, aby sme
vyhoveli ich požiadavkám a oni odchádzali
spokojní a prišli aj nabudúce.

D

etská móda
Už pekné dva rôčky je tu
trendová a dizajnová móda aj
pre vaše deti vo veku od 0 do 14
rokov. Od novorodeniatok až
po tínedžerov môžete vaše
ratolesti obliekať vkusne, moderne
a v trendových farbách. Talianska
detská značka Idexe hýrila farbami
počas tejto jari a leta. Na sezónu
jeseň/zima 2017/2018 si pre
vás pripravila najmodernejšie
strihy, využila kvalitné materiály,
a tak vytvorila výnimočné kúsky
do každého počasia.
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Aktuálna kolekcia je už pre
vás kompletne pripravená,
stačí sa zastaviť na 2. poschodí
v Galérii Mlyny, kde sa na vás
teší skvelý personál, ktorý
vám poradí a vytvorí s vami
kombinácie plné špeciálnych
detailov a príjemných farieb
v súlade s ročným obdobím.
Chlapcov zmení na štýlových
fešákov, dievčatá na sladké
princezné či rebelujúce
slečny. Talianska módna
značka Idexe vás presvedčí,
že štýlovými môžu byť aj
tí najmenší. Farby kolekcie
sú prispôsobené aktuálnym
trendom. Bodujú farby zemité
a naturálne či farby sivá alebo
čierna. Komfort, kvalitný
materiál a dizajnové detaily
sú špecifikom značky. Tešíme
sa na vašu návštevu! Sledujte
nás na Facebooku IDEXE
Gallery MLYNY. Nákupy
z pohodlia domova môžete
realizovať na našom e-shope
www.mamatovie.sk.

Predajňu IDEXE nájdete v Galérii
MLYNY na 2. poschodí.

S
J

amo
aroš

je v súčasnosti jedným
z nejtalentovanejších slovenských
snowboardistov. Sledovať ho pri
jazdení je potešením pre každého
snowboardového nadšenca, jeho štýl
a prevedenie trikov je dokonalé.

Samo snowboardingu prepadol už v detstve. Ako napísal o Samovi jeho tréner Matej Matys:
„Snowboarding je pre Sama cesta, nielen šport.“ Samo patrí do slovenského tímu značky
Quiksilver. Má za sebou mnoho svetových úspechov, ako napríklad 9. miesto v Big air a 10.
miesto v Slopestyle na Majstrovstvách sveta juniorov. Nedávno sa vrátil z dlhej cesty
po Austrálii a Novom Zélande, ktorú zakončil surfovaním na Bali. Jeho cesta však
nebola len o poznávaní nových krásnych miest, ale hlavne o tréningu a príprave
na olympijsku sezónu.

Samov výber z predajne
Quiksilver:
Quiksilver Hubble TR

159,99 EUR

Quiksilver Oxydized 12L

75,99 EUR
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Quiksilver Raft JK

219,99 EUR
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Predajňu QUIKSILVER nájdete
v Galérii MLYNY na 1. poschodí.

Šije najlepšie pánske obleky
na Slovensku
Ozetu určite poznáte! Máme ju
na Slovensku od roku 1939. Je to jedna
z najdlhšie existujúcich úspešných
značiek Slovenska.

Aj ako 78-ročná kráča s dobou. Dizajnéri
a obchodníci pravidelne cestujú na svetové
módne výstavy a veľtrhy, kde spoznávajú
najnovšie materiály a trendy. Vďaka
tomu vznikajú také štýlové a kvalitné
veci. Napríklad aj vlnené obleky, ktoré
na Slovensko priniesla práve Ozeta.
Vôbec nerátali s tým, že budú tak
úspešné. Slováci však materiál a jeho
vlastností privítali.
Kvalitu pánskych oblekov od Ozety
ocenila aj odborná porota
obnoveného módneho veľtrhu
Trenčín mesto módy. Značka
získala Zlatú Fatimu za šitie
najlepších pánskych oblekov
na Slovensku a v Česku.
Zďaleka však nešije iba pre
Slovensko! Oblečenie z dielne
slovenského výrobcu, najmä
pánske, si môžu kúpiť
napríklad aj vo Veľkej
Británii, Francúzsku,
Holandsku, Dánsku,
Švédsku, Nórsku, Fínsku,
Nemecku, Rakúsku,
Maďarsku, USA, Rusku či
v susednom Česku.

www.ozeta.sk
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ŠTÝLOVÝ
V ZIME
S OZETOU
Camel kabát

229 €

Na chladné a sychravé zimné počasie sa treba poriadne
pripraviť. U nás nájdete kvalitné kabáty či bundy z novej
kolekcie kabátov 2017/18 s vysokým podielom vlny.
Vyberte si kabát, skombinujte ho s elegantnými noha
vicami, košeľou a staňte sa skutočným gentlemanom.

Zimná bunda

169 €

Kabát je výbornou voľbou každého elegantného a štýlového muža počas zimných mesiacov. Kabáty sú vyrobené
z materiálov s vysokým podielom vlny a väčšina z nich
sú s podielom kašmíru, ktorý zahreje a dokonale ochráni
pred silným chladom či vetrom.

Krátky
dvojradový
kabát

229 €

Mikina

69 €

Overcoat

Kabát je vhodné kombinovať k formálnejšiemu oblečeniu v aktuálnej ¾ dĺžke. Kabáty sú slim strihu,
vhodne kopírujú postavu, ale umožňujú pohyb.
Kabát nájdete aj vo veľmi aktuálnej camel farbe.

Kabáty krátkeho strihu
Kabát

229 €

Kabát je vhodný na každodenné nosenie s dvojradovým, alebo jednoradovým zapínaním na gombíky. Vďaka jeho dĺžke a kvalitným materiálom je
vhodný na nosenie do auta.

Sako modré
káro

169 €

Kabáty vhodné ku smart
casual oblečeniu

Vo vnútri kabáta sa nachádza odopínacia vsadka
na zips, vďaka ktorej sa stáva plášť viac casual, ale
vhodne doplní aj formálnejšie oblečenie.

Pulóver
Kabát šedý

199 €

Kvalitné bavlnené pulóvre s vysokým podielom bavlny vo viacerých farebných prevedeniach. Pulóvre
majú výborný strih a sú veľmi príjemné na dotyk.
Vďaka ich farebnému prevedeniu ich nebudete mať
problém kombinovať so zvyškom outfitu.

Kabát modrý

199 €

Košeľa

Vyrobené sú zo 100%-nej bavlny s NON-IRON
technológiou. Tajomstvo spočíva v špeciálnej povrchovej úprave aplikovanej na každý centimeter
100 % bavlny. Zahriatím košele vaším telom ju
prirodzene narovnávate, a preto zostane rovná
po celý náročný deň.

Kožené topánky

79,90 €

Pulóver

39 €
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Pulóver

39 €

Pulóver

39 €

Kožené topánky

94,90 €

Predajňu OZETA nájdete
v Galérii MLYNY na 1. poschodí.

Vianočný
stromček
je symbol
Vianoc
38

Najkrajším a neodmysliteľným symbolom Vianoc
sa stal vianočný stromček. Obľúbili si ho ľudia
na celom svete. Jeho história sa začala písať
v nemeckom protestantskom prostredí. Nevie sa
presne, v ktorej krajine si ľudia na Vianoce začali
ozdobovať svoje príbytky ozdobenou drevinou. Ale
v podobe, v akej vianočný stromček poznáme dnes,
existuje už viac ako 400 rokov.
Do Veľkej Británie sa dostal až v roku
1829, keď princezná Lievenská usporiadala v Hertfordshire večierok pre deti.
Neoddeliteľnou súčasťou sviatočného
obdobia sa stal až potom, keď ho v roku
1841 vztýčil princ Albert vo Windsorskom
zámku.
V roku 1815 sa spomína prvý stromček
v Gdansku, v roku 1817 vo Viedni, v roku
1819 v Budíne, v roku 1837 v Paríži, v roku
1828 vo Westminsterskom paláci v Londýne
a v roku 1833 v Ríme.

Postupne sa
stromčeky začali zdobiť
hviezdičkami, guľami,
sladkosťami, mašľami,
reťazami a postavičkami,
ako napríklad anjelikmi,
Mikulášom
či čertom.

Odpoveď na otázku, prečo sa najznámejším
symbolom Vianoc stala práve drevina, nie
je jednoznačná. Podľa niektorých bádateľov
treba siahnuť do hlbokej histórie, do čias
kresťanstva, keď si hľadalo veriacich medzi
pohanmi. Legenda hovorí, že starí keltskí
kňazi verili, že ich bohovia prebývajú v stromoch. Pred jednou slávnosťou vraj pripravili bohom krvavú obetu – mladého muža.
Na stretnutí sa objavil kresťanský misionár
Winfried, ktorý prítomným ľuďom porozprával príbeh o narodení Ježiša Krista a o sile
dobra a lásky. Svedectvo presvedčilo kňazov
a darovali mladíkovi život. Vyťali strom,
v ktorom podľa nich prebývali ich bohovia.
Pri tomto strome spoločne večerali a oslávili
Boží dar, narodenie Ježiša Krista.

toľko peňazí, koľko míňame my. Na stromček vešali ovocie, napríklad jablká či orechy.
Ozdoby si vyrábali doma a boli zo slamy, dreva, vyšívané, háčkované, kovové či sklenené.
Na stromčeku dominovali aj sviečky, ktoré
neskôr nahradilo elektrické osvetlenie.

Živý či umelý?

Minulý rok bolo najviac dostupných ozdôb
v pastelových farbách, v odtieňoch béžovej,
olivovej a oranžovej. Tento rok sú najžiadanejšie ozdoby v hnedej, bordovej, tyrkysovej, dokonca aj v čiernej farbe. V súčasnosti
sa uprednostňuje skromnejšia výzdoba, ladená do odtieňov jednej či dvoch farieb.

Prvý vianočný stromček iný ako živý pochádza opäť z Nemecka. Bol vyrobený z husieho
peria z dôvodu ochrany lesov. Tento vynález
prevzali hneď na začiatku 20. storočia americké spoločnosti, ktoré sa pustili do výroby
umelých stromčekov. Prvý, skutočne umelý
stromček bol vyrobený z materiálu, z ktorého sa vyrábala záchodová kefa.
Oproti stromčeku z peria mal mnoho výhod – uniesol viac ozdôb, bol cenovo prístupnejší, jednoduchší na výrobu a údržbu.
Neskôr si tento systém výroby umelých
vianočných stromčekov osvojili aj japonské
firmy. Po druhej svetovej vojne rodiny začali
uprednostňovať umelé stromčeky.

Trendy ozdoby

V súčasnosti existuje už milión spôsobov ako
si ozdobiť vianočný stromček. Naši predkovia zďaleka nemíňali na vianočné ozdoby

Pod stromčekom
by nemal chýbať betlehem

Dlhé roky sa používali farebné ozdoby, ktorými boli stromčeky preplnené. Posledné
desaťročie prichádzajú nové trendy ozdôb.
Každý rok je v obchodoch, už pár mesiacov
pred Vianocami, dostať dostupné trendy
ozdoby. Farba, v ktorej je najviac ozdôb, určuje trend. Po minulé roky to boli farby, ako
červená, modrá, strieborná, zlatá a biela.

Vianoce vo svete

Jedným zo symbolov Vianoc v Londýne je
vianočná borovica, ktorá stojí na Trafalgar
Square. Je darom od mesta Oslo. Prvýkrát
dostal Londýn tento darček v roku 1947
ako symbolický dar za pomoc Nórsku
v druhej svetovej vojne. V roku 1947 trvalo vraj štyri dni, kým na námestí vykopali
jamu. Strom býva vysoký okolo 22 metrov.
Zaujímavosťou je, že v roku 1960 chcel starosta Londýna vyúčtovať mestu Oslo účet
za elektrinu. Zabránil mu v tom britský
parlament. V ďalších rokoch sa k stromčeku pripútal demonštrant a počas ďalších
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Vianoc prišiel do rany „obdivovateľovi“,
ktorý ho motorovou pílou prepílil.

V Rusku sú Vianoce sviatkom
iba od pádu komunizmu

V Rusku nerozdáva bielofúzy Dedo
Mráz s berlou mrazilkou a pomocníčkou
Sneguročkou darčeky na Štedrý večer, ale
na Silvestra. Pravoslávne Vianoce pripadajú
až na 7. január. Na koledy, liatie olova alebo
krájanie jablka Rusi takmer zabudli, desaťročia sovietskeho ateizmu prežila v podstate
len jolka – vianočná jedlička či smrek, ktoré
Rusi zdobia až tesne pred koncom roku.
V poslednej dobe sa tiež stále viac Rusov
vracia k tradícii štyridsaťdňového pôstu pred
novoročnými oslavami.
Známe želanie „Merry Christmas“ (Veselé
Vianoce) Američania nahradili novým
univerzálnejším slovným spojením „Happy
holidays“ (Šťastné sviatky). Vianočný stromček zase premenovali z „Christmas tree“
na „Holiday tree“ (sviatočný strom).
Okolo nových výrazov sa síce rozprúdila
v USA veľká diskusia, ale zmeny akceptujú
všetci. Dôvod na ne bol jednoduchý. Pozdrav
Veselé Vianoce napríklad v New Yorku, najkozmopolitnejšom meste sveta, nebol dostatočne výstižný. Neodrážal tradície a zvyklosti
náboženstiev, ktorých predstavitelia tu našli
svoj nový domov. Zatiaľ čo si kresťania 24.
decembra sadajú za štedrovečerný stôl, pre
moslimov je to úplne bežný pracovný deň.
Vianoce neoslavujú napríklad ani príslušníci
židovského vierovyznania. Niet preto divu,
že najmä obyvatelia New Yorku si novú formu želaní osvojili bez problémov.

Do 19. storočia
bol len mestskou rekvizitou.
Na vidieku sa začal objavovať
až v 20. storočí, najmä po 1.
svetovej vojne. Do Ameriky ho
priniesli hesenské oddiely
Juraja III. v čase bojov
za nezávislosť.

V obchodnej a finančnej metropole východu
USA, kde žijú ľudia zo všetkých kútov našej
planéty, odpadla teda starosť so zisťovaním,
či a podľa akých tradícií ten či onen kolega
alebo spolupracovník oslavuje vianočné
sviatky. Najnovšou nuansou majú Vianoce
v New Yorku tu najmedzinárodnejšiu podobu. Vystihujú nálady a národné obyčaje
ľudí z celého sveta, a to presne podľa toho,
aké tradície a zvyky si so sebou na americký
kontinent priviezli. Všetkých spája iba účasť
na predvianočnom nákupnom ošiali, ktorým
je New York obzvlášť známy, a sviatočná výzdoba. Rešpektujú ju všetci, bez ohľadu na to,
či Vianoce oslavujú, alebo nie.

M

assMed

nový pohľad na prirodzenú
krásu ženy
Dermatokozmetický zázrak
vo forme kozmetických
ošetrení špecializujúcich
sa na obnovenie štruktúry
pleti v priebehu prvého
ošetrenia.“

Takto by sa dali opísať v jednej vete naše nové
ošetrenia nazývané MassMed, ktoré boli špeciálne
vyvinuté pre tím DERMACENTER. Naším cieľom je
predstaviť vám ich v plnej kráse.
2 luxusné ošetrenia z ponuky MASSMED:

Dermatokozmetička
Karin Palyová

Ošetrenie MassMed –
RÝCHLA A INTENZÍVNA
BIOTECHNOLÓGIA

Ošetrenie MassMed ČISTÁ HYALURÓNOVÁ
BIOTECHNOLÓGIA

Hlavné aktívne látky ošetrenia:

Hlavné aktívne látky ošetrenia:

•
•
•
•
•

•

proso, ktoré pokožku spevňuje a dodáva minerálne látky,
stopové prvky aminokyselín – majú vyživujúce účinky,
pupočník ázijský na revitalizáciu pokožky,
rozmarín, ktorý dezinfikuje a prekrvuje,
perly na podporu tvorby kolagénu.
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•
•
•

čistá kyselina hyalurónová pleť vypína, zjemňuje vrásky
a regeneruje,
francúzska ruža, ktorá dodáva pleti hydratáciu a tonizuje ju,
Ginkgo biloba pôsobí antioxidačne a protizápalovo,
pagaštan konský zlepšuje elasticitu pokožky.

Prečítajte si rozhovor s našou dermatokozmetičkou Karin Pallyovou a dozviete sa
viac o blahodarných účinkoch MassMed.

Čo sa považuje za hlavný cieľ
týchto ošetrení?
Každé ošetrenie je niečím jedinečné. Rýchla
a intenzívna biotechnológia hlboko ošetruje
pokožku, zabraňuje starnutiu pleti a dodáva hodvábnu jemnosť a rozžiarenie. Cieľom
ošetrenia čistou kyselinou hyalurónovou je
jej zapracovanie hlboko do pokožky, kde
stimuluje kolagénové a elastínové vlákna,
vďaka čomu sa dostaví aj okamžitý prirodzený výsledok vypnutia.

Aké zmeny po ošetrení môžu
klienti očakávať?
Určite pozitívne. Tieto ošetrenia sú účinné
a výsledky viditeľné. Medzi benefity patrí
zvýšená pevnosť, doplnenie a zjemnenie
hladkosti ošetrovanej oblasti. Pokožka nadobúda zdravý a mladistvý vzhľad, za čo môžeme vďačiť koncentrácii najmodernejších,
efektívnych, čistých a prírodných aktívnych
látok v každej kvapke prípravkov, ktoré sa
rýchlo a hlboko vstrebávajú do pokožky.

Pre koho je vhodné ošetrenie
Rýchla a intenzívna
biotechnológia?

Ošetrenie je vhodné pre všetky typy pleti
s prvotnými známkami starnutia. Taktiež
ho odporúčam klientom, ktorých pokožka
pôsobí ako bez života a potrebuje rozžiariť
či dodať hydratáciu a okamžitý omladzujúci
efekt. Ošetrenie je ideálne pred plesom alebo udalosťou, na ktorej chcete zažiariť.

Komu odporúčate
ošetrenie čistou kyselinou
hyalurónovou?
Povrchová aplikácia čistej kyseliny hyalurónovej je veľmi účinná metóda na vyhladenie
hlbších vrások. Ošetrenie je preto vhodné
pre klientov so zrelou pokožkou, ktorá potrebuje spevnenie a výrazné omladenie.

Ako často je potrebné
absolvovať ošetrenie?
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Každá skúsená dermatokozmetička vie
podľa diagnostiky pleti určiť, koľkokrát
a v akom intervale je potrebné opakovanie.
Spravidla musíme prihliadať aj na vek klienta. Pri mladšej pokožke od 28 do 35 rokov sa

odporúčajú 2 sedenia do roka, pri pokožke
od 35 do 45 rokov 1 sedenie za týždeň počas
3 týždňov a pri zrelej pokožke nad 45 rokov
sa odporúča 1 sedenie počas 4 týždňov, a to
s opakovaním dvakrát do roka. Po absolvovaných sedeniach sa podľa reakcie pokožky
určuje následná liečba.

Ako reagujú vaši klienti
na tieto ošetrenia?
Odporúčate aj produkty
MassMed na domáce použite?
Teší ma, že som sa stretla doposiaľ len s pozitívnymi reakciami. Klienti sú nadšení,
nielenže vedia posúdiť zlepšenie kvality pleti, ale pri ošetrení si oddýchnu a zrelaxujú.
Pre zrýchlenie nástupu účinku a zachovanie
výsledkov odporúčam pokračovať v domácej liečbe MassMed – nanášať si jednu
ampulku vždy večer pre zachovanie účinku
a predĺženie efektu z ošetrenia.
Viac o ošetreniach MassMed sa dozviete
na webovej stránke www.dermacenter.sk

Kliniku DERMACENTER nájdete
v Galérii MLYNY na 2. poschodí.

COCO

3D, 2D so slovenským
dabingom

F

Filmy
roku 2018
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Začiatkom nového roka tu máme aj
novú zaujímavo vyzerajúcu animovanú
komédiu z dielne Pixar s názvom Coco.
Dej by sa mal točiť okolo dvanásťročného
Miguela, ktorému sa podarí odhaliť
stovky rokov staré rodinné tajomstvo.
Navzdory zvláštnemu rodinnému zákazu
hudby sa Miguel túži stať uznávaným
muzikantom ako jeho idol Ernesto de
la Cruz. V snahe dokázať svoj talent
sa Miguel zhodou neuveriteľných
okolností ocitne v nádhernej a farebnej
Ríši zosnulých. Tam stretne Hectora
a spoločne sa vydajú na strhujúcu cestu
odhaliť skutočný príbeh Miguelovej
rodiny. Režisérom je autor skvelého
a dobre hodnoteného pokračovania
TOY STORY 3 (Príbeh hračiek 3) Lee
Unkrich.
RÉŽIA: Lee Unkrich
Premiéra: 4. 1. 2018

Čierny Panter
2D, 3D s titulkami

Film od štúdia Marvel Black Panther
(Čierny panter) je dobrodružstvom
bojovníka T´Challu, ktorý sa po smrti
svojho otca, kráľa Wakandy, vracia
domov do odlúčenej, avšak technologicky
vyspelej africkej zemi, aby sa stal novým
právoplatným kráľom. Keď sa však objaví
dávny nepriateľ, sú T´Challove schopnosti
ako kráľa a Čierneho Pantera podrobené
ťažkej skúške. T’Challa sa stáva súčasťou
konfliktu ohrozujúceho nielen Wakandu,
ale aj celý svet. Musí sa postaviť zrade,
zmobilizovať svojich spojencov a naplno
využiť silu Čierneho Pantera, aby porazil
nepriateľov a zaistil svojmu národu a jeho
kultúre bezpečnú budúcnosť.

Päťdesiat odtieňov slobody
2D s titulkami

Christian Grey a Anastasia Steeleová sú tu opäť a vracajú sa v Päťdesiatich
odtieňoch slobody, ďalšej kapitole milostného príbehu, ktorý vychádza
z celosvetového knižného fenoménu. Konečne sú spolu. Zažívajú nekonečnú
lásku, vášeň a vzájomnú blízkosť a otvára sa pred nimi svet nekonečných
možností. Zdá sa, že im nič nechýba. Stretáme ich na európskej svadobnej
ceste, počas ktorej zažijú sabotáže na Christianovu spoločnosť, podpaľačstvo,
automobilové naháňačky, nepodarený únos, vydieranie, a samozrejme, horúce
šteklivé scény. Náhle však zasiahne osud a pred Annou ožívajú jej najhoršie nočné
mory...Vyvrcholenie trilógie jednoducho prináša niečo pre každého.
RÉŽIA: James Foley
HRAJÚ: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise Mumford, Rita Ora
Premiéra: 8. 2. 2018

RÉŽIA: Ryan Coogler
HRAJÚ: Chadwick Boseman, Michael
B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira,
Martin Sheen, Forest Whitaker, Andy
Serkis

Backstage

Premiéra: 15. 2. 2018

2D v originálnom znení

Tomb Raider
2D, 3D s titulkami

Herná séria Tomb Raider je tu s nami pekných pár rokov. Dokonca sa
podarili aj dve filmové spracovania na čele s hlavnou hrdinkou Lary Croft
s tvárou Angeliny Jolie. Chvíľu sa plánovalo ďalšie tretie pokračovanie, ale
nakoniec sa od toho upustilo a v roku 2018 tu máme reštart. Tu si Laru
Croft zahrá oscarová Alicia Vikander a filmová verzia bude vychádzať
tiež z eštartu, resp z hryz roku 2013. Lara tu ešte nebude ostrieľaná
archeologička, ale mladá a dievčina, ktorá sa ocitá na ostrove plnom
tajomstiev, kde nebezpečie číha na každom kroku. Lara tu bude bojovať
o krk, ale aj hľadať strateného otca.
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RÉŽIA: Roar Uthaug
HRAJÚ: Alicia Vikander, Walton Goggins, Dominic West, Daniel Wu,
Hannah John-Kamen, Alexandre Willaume, Nick Frost
Premiéra: 15. 3. 2018

Dnešní tínedžeri neholdujú dlhým
vlasom, dnes sa uznáva urban culture,
street dance, hip-hop, rap, youtubering
a tanečné skupiny! Backstage je príbehom
tanečnej skupiny, ktorá sa pretĺka malým
mestom a sníva o veľkom svete showbizu. Keď sa
im dvere do nablýskaného sveta showbusinessu
naozaj otvoria, vzťahy a charaktery v skupine sú
podrobené veľmi tvrdej skúške. Backstage je film
o tanci, hudbe, vášni. Film o mladých ľuďoch,
sila priateľstva, ich vzťahoch, životoch, snoch.
Backstage je tanečný film, kde majú choreografia
a rytmus rovnaký význam ako silný a čistý príbeh.
RÉŽIA: Andrea Sedláčková
HRAJÚ: Ondrej Hraška, Mária Havranová,
Ondrej Antálek, Roman Luknár, Kryštof Hádek,
Judit Bárdos, Tereza Gübelová, Jan Maxián, Ivana
Chýlková, Ben Cristovao
Premiéra: 22. 3. 2018

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

C

elú zimu

ako v bavlnke
s ECCO Ukiuk

Bestsellery UKIUK sú späť.
Sú štýlové, pohodlné a vhodné
do chladnejšieho počasia,
ktoré je za rohom. Moderný
dizajn je o vytváraní spojení
toho najlepšieho z minulosti
a doplnení s najnovšími
technológiami súčasnosti.
Tu sa mieša ležérny štýl
s dnešným veľmi
populárnym
trendom
Athleisure.
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Spoločnosť ECCO
Moderné a praktické čižmy ECCO UKIUK sú
krásne ženské aj napriek masívnejšiemu
vzhľadu. Podšívka je vyrobená
z jahňacej vlny, ktorá príjemne hreje
chodidlá. Jemný kožený povrch sa ľahko
prispôsobuje tvaru nohy a umožňuje
slobodný pohyb. Odolná robustná
podrážka zaisťuje veľmi dobrú priľnavosť
aj v náročnom teréne.

ECCO je jedným z popredných svetových
výrobcov obuvi, ktorú si zamilujete vďaka
škandinávskemu dizajnu a pohodlnosti
zároveň. Spoločnosť bola založená v roku
1963 a dodnes ostala rodinnou firmou.
Pohodlie bez kompromisov a pravá obuvnícka zručnosť sa odráža aj v zimnej kolekcii, ktorú si môžete vyskúšať v predajni
ECCO Mlyny Nitra.

3

výhody:

• Nová technológia ECCO
FLUIDFORM™ použitá
v ECCO UKIUK garantuje
flexibilitu a jemne vyladenú
rovnováhu medzi odrazom
a dopadom.
• Remeselne spracovaný zvršok
z prémiovej kože a podšitie
z jemnej jahňacej kože zabezpečí skvelú ochranu aj v najchladnejších zimných dňoch.
• Gumená podošva zaručuje
odolnosť a izoláciu pred
chladom.
Túto sezónu prichádzajú nielen ako model
pre dámy, ale i malé slečny. Zlaďte sa štýlovo
so svojou dcérou, pretože ECCO UKIUK
udržuje aj malé nôžky v suchu a pohodlí. Budete sa celú zimu cítiť doslova ako
v bavlnke.

Buďte štýlová
s legendou
zo Škandinávie
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Predajňu ECCO nájdete
v Galérii MLYNY na prízemí.

U nás je to Ježiško,
ale viete, kto nosí
darčeky vo svete?

Vianoce
Hovorí sa, že sto ľudí – sto chutí, ale aj vianočných
tradícií. Pre Austrálčanov sú Vianoce hlavným
sviatkom roka, ako aj časom, keď sú rodiny spolu
a ľudia potrebujú zväčša veľa cestovať.
Sviatky radi trávia najmä pri oceáne, na pláži. V tomto období je v Austrálii najhorúcejšie leto, a tak ľudia jedia väčšinou studené
jedlá a deň začínajú pohárom šampanského.

Na Štedrý deň si dávajú a otvárajú darčeky.
Brazílčania Vianoce oslavujú od 24. do polnoci 25. decembra, keď majú veľkú rodinnú
večeru. Pred ňou idú von, navštevujú priateľov a navzájom si želajú všetko dobré.
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Pre Kolumbiu predstavujú Vianoce čas
plný osláv, vysvietených a vyzdobených ulíc
a štvrtí, ako aj čas tradičných jedál a zvykov.
Oficiálnym sviatkom je 25. december, keď
sa večer stretne najbližšia rodina, podobne
ako u nás na Štedrý deň.
Francúzi vo všeobecnosti považujú Vianoce
za rodinný sviatok a náboženský aspekt
tohto dňa je až na druhom mieste. Štedrý
deň je rodinnou záležitosťou a Druhý sviatok vianočný zasa príležitosťou mať akési
„druhé“ Vianoce, ktoré oslavujú aj s ostatnými príbuznými. Vianočnú omšu však
navštevuje len malá časť obyvateľstva.

Vianoce v Indii neoslavujú iba kresťania, ale
všetci bez ohľadu na kastu a vyznanie. Indickí
kresťania slávia Vianoce vo veľkom. Napríklad
sa tu nenájde jediný dom, kde by hosťa neprivítali pohárom vína a tanierom domácich
koláčov. Veriaci navštívia rannú omšu, stretnú
sa s celou rodinou, potom idú na polnočnú
omšu a ďalej pokračujú v oslavách.

V Japonsku sa
Vianoce už pevne
udomácnili
Nepredstavujú však kresťanský sviatok,
ale akúsi „happy“ oslavu. Sú tiež časom

vo svete

na romantickú večeru s partnerom alebo
na party s priateľmi. Vianočné dekorácie
však Japonci odstraňujú už 25. decembra
a rýchlo ich nahrádzajú tradičnými japonskými novoročnými ozdobami.
V Poľsku sú Vianoce najpopulárnejším rodinným sviatkom, ktorému predchádza veľa
dní príprav. Na Štedrý deň tradiční katolíci
nejedia mäso a dokonca sa celkovo snažia
jesť čo najmenej. Na večeru však pripravia
12 druhov jedál a každý musí z každého
jedla aspoň ochutnať.
Španieli bežne slávia vianočné sviatky
s rodinou pri obede alebo večeri s bohato prestretým stolom. Avšak vianočné

obdobie tu začína 22. decembra a pokračuje až do 6. januára, keď si rozdávajú aj
darčeky.

Očami detí
Na Vianoce sa odjakživa najviac tešia
deti, najmä tie najmladšie majú z príprav,
tajomného očakávania darčekov najväčšiu
a najúprimnejšiu radosť. Veď vianočné
dobroty, stromček, rozprávky a rôzne rodinné rituály sú také iné, že sa, pochopiteľne, cítia inak ako po zvyšok roka. Niektoré
sú viac rozrušené, nepozorné i zábudlivé,
pretože majú plnú hlavu zázračného
času vianočných sviatkov. Podobne ako
na dospelých, aj na deti vplýva osobitá
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atmosféra, všakovaké vône, koledy, kapor
vo vani, ale aj spoločná prechádzka vianočnými trhmi, návštevy „starkých“ či
ozdobovanie stromčeka.
Deti, predovšetkým tie väčšie, už pomaly,
ale isto prestávajú veriť, že im darčeky nosí
Ježiško, na ktorého možno veria ešte deti
do 10 rokov. Čím je dieťa staršie, tým lepšie
mu rodičia dokážu vysvetliť „hmotnú existenciu“ Ježiška a nosenia darčekov ich rukami. Deti sa potom obyčajne s touto novou
realitou vysporiadajú bez väčších ťažkostí
a v puberte si už ani nespomenú na prvotné
sklamanie či slzy. Aj to však patrí ku kolobehu života, keď sa začína ten ozajstný – trebárs vyzlečením detských nohavíc.

V

entiverni

Ventiverni je názov novej „capsule collection“ kolekcie vytvorenej perom VIST dizajnerov pri
príležitosti 20. výročia značky s nezameniteľnou
talianskou identitou. Kolekcia obsahuje bundy,
nohavice, svetre, lyže a príslušenstvo pre mužov
i ženy. Jej názov sprevádza celú komunikáciu
značky v tomto roku, ktorý je dôležitým
miľníkom značky VIST.
VIST Skichic: buď
Vistinctive!
Kolekcia
SKICHIC transformuje
už dlhé roky športovú
vášeň do oblečenia, lyží
a príslušenstva v čisto
talianskom dizajne, a samozrejme je, „fashion
oriented“. Kombinácia
špičkových tkanín so
strihmi navrhnutými
na perfektné sprevádzanie pohybu lyžiarov
a vitamínových farieb,
ktoré vyžarujú energiu
a entuziazmus do dní
strávených na snehu,
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vytvára komfortné a štýlové oblečenie tak
čisté a rýchle, ako sú stopy, ktoré vytvárajú
hrany lyží na bielučkom snehu.
Šesť hodín a 400 manuálnych pohybov
je potrebných na výrobu páru lyží VIST.
Drevené jadro VIST lyží v kombinácii
s rôznymi druhmi dreva predurčujú jedinečné vlastnosti pre každý model: polomer
otáčania, odpor otáčania a elastická reakcia pre každú úroveň lyžovania. Sintrovaná
základňa, ktorá zaručuje dokonalú plynulosť a maximálnu odolnosť voči poškriabaniu, ultraľahké kovy zvyšujúce optimálnu
priľnavosť k zemi a kontrolujúce zmenu
smeru sú kľúčovými silnými stránkami
kolekcie Vist.
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Predajňu INTERSPORT nájdete
v Galérii MLYNY na prízemí.

vianočných
filmov
Láska nebeská
(2003)
Romantická komédia režiséra a scenáristu
Richarda Curtisa sa odohráva v predvianočnom Londýne. Snímka je zložená z viacerých milostných príbehov – romantických,
smutných i bláznivých, pričom láska všade,
kam sa pozriete, spôsobuje zmätky. Či už
ide o novovymenovaného premiéra, ktorý
sa zamiluje takmer okamžite po tom, ako
vojde do úradu na Downing Street, smoliarskeho predavača sendvičov, ktorému
sa nedarí s dievčatami vo Veľkej Británii,
a preto radšej odcestuje do Wisconsinu,
spisovateľa, ktorého nechala žena a rozhodne sa vyliečiť si boľavé srdce v južnom
Francúzsku, starnúcu rockovú hviezdu,
ktorá sa pokúša o comeback, muža zamilovaného do nevesty svojho najlepšieho
priateľa, ženu, ktorej robí starosti manžel,
chlapca zamilovaného do najkrajšieho dievčaťa v škole, či jeho nevlastného otca, ktorý
sa snaží vyrovnať sa so smrťou manželky. Vo
hviezdne obsadenom filme si zahrali Emma
Thompsonová, Alan Rickman, Hugh Grant,
Colin Firth, Liam Neeson, Laura Linneyvá,
Rodrigo Santoro, Thomas Sangster,
Andrew Lincoln, Chiwetel Ejiofor, Keira
Knightleyová, Martin Freeman a ďalší.

Predvianočná
nočná mora
(1993)

Kultový animovaný hudobný film z produkcie Tima Burtona režíroval Henry
Selick a o hudbu sa postaral Danny Elfman.
Hlavnou postavou je „tekvicový kráľ“ halloweenskeho mestečka Jack Skellington,
ktorý sa začne nudiť nekonečnými oslavami
Halloweenu. Keď sa preto pri prechádzke
lesom zatúla do Vianočného mesta, rozhodne sa priniesť Vianoce aj obyvateľom
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svojho mesta. Miesto Halloweenu začnú
pripravovať Vianoce a Jack dokonca na seba
vezme úlohu Santa Clausa, ktorému hovorí Sandy Claws, a zo záprahu ťahaného
kostrami mŕtvych sobov nadeľuje deťom
darčeky. Svoje hlasy do snímky prepožičali
Chris Sarandon, Danny Elfman, Catherine
O’Hara, Paul Reubens, William Hickey alebo Greg Proops.

Sám doma (1990)
a Sám doma 2:
Stratený v New
Yorku (1992)

V našom zozname nesmie chýbať ani dvojica nezabudnuteľných vianočných filmov
v réžii Chrisa Columbusa. Macaulay Culkin
ako Kevin McCallister po prvý raz očaril
diváčky a divákov na celom svete v roku
1990. Príbeh chlapca, ktorého rodina pri
ceste na dovolenku zabudla doma. Okrem
toho, že sa musí po prvý raz postarať sám
o seba, snaží sa ochrániť dom pred obávanými zlodejmi. O dva roky neskôr preniesli
tvorcovia príbeh s malými obmenami
do New Yorku a znovu s ním zožali úspech.
Spolu s Macaulaym Culkinom si v oboch
filmoch zahrali Catherine O’Hara, Joe Pesci
a Daniel Stern.

Tri oriešky pre
Popolušku (1973)

Koprodukčnú rozprávku, ktorá vznikla
v spolupráci československých a východonemeckých tvorcov, nakrútil režisér Václav
Vorlíček. Popoluška, ktorú nezabudnuteľne
stvárnila Libuše Šafránková, je dobré dievča,
ktoré po smrti otca ostane napospas macoche a jej dcére. Obe ju nemajú rady a snažia
sa jej všemožne zabrániť, aby sa zúčastnila

na plese, kde si má princ (Pavel Trávníček)
nájsť nevestu. Osud však Popoluške praje
viac ako zlé ženy… V ďalších úlohách snímky sa predstavili Carola Braunbocková, Rolf
Hoppe, Karin Leschová, Dana Hlaváčová,
Vladimír Menšík a ďalší.

Perinbaba (1985)

Rozprávka v réžii Juraja Jakubiska je jedným z najobľúbenejších slovenských filmov. Hlavnou postavou je Jakub, ktorého
Perinbaba zachráni pred smrťou, pretože sa
jej páči, že sa nebojí ani samotnej Zubatej.
Vezme ho k sebe, aby jej pomáhal natriasať
veľkú perinu, ktorou robí sneh. Napriek
neplechám, ktoré jej neustále spôsobuje,
ho má rada a pomáha mu aj potom, keď
od nej ujde medzi ľudí, kam ho priťahuje
láska ku krásnej Alžbetke. Kým však Jakub
a Alžbetka nájdu svoje šťastie, musia sa
vysporiadať so zlomyseľnou macochou a jej
dcérou Dorou i Zubatou, ktorá sa ho stále
nevzdala. V nezabudnuteľnom kúzelnom
filme si zahrali Giulietta Masina, Petra
Vančíková, Tobias Hoesl, Soňa Valentová,
Pavol Mikulík, Milada Ondrašíková, Eva
Horká, Valerie Kaplanová a ďalší.

S tebou ma baví
svet (1982)

Rodinný film v réžii Marie Poledňákovej
zvíťazil v českej diváckej ankete o komédiu
storočia. Hoci nie je vianočným filmom
v pravom zmysle slova, patrí medzi zimné
klasiky našich televízií. V snímke, v ktorej
si zahrali napríklad Július Satinský, Václav
Postránecký, Pavel Nový, Jana Šulcová,
Eliška Balzerová, Zdena Studenková,
Zuzana Githeisová, Marta Buchtíková,
Václav Korda, Cyril Křupala, Lukáš Pelánek,
Marek Dvořák, Květa Fialová, Jan Faltýnek,

Viktor Maurer a ďalší, sa každoročná pánska jazda troch otcov po razantnom zásahu
ich manželiek mení na materskú školu
v zimnej prírode. Vtipné situácie vyplývajú
najmä z ich svojráznych výchovných metód.

Vianočná koleda
(2009)

Animované rodinné fantasy v réžii Roberta
Zemeckisa je adaptáciou rovnomenného
diela Charlesa Dickensa. Hlavnou postavou
je Ebenezer Scrooge, ktorého zmení návšteva troch duchov – minulých, súčasných
a budúcich Vianoc. Scroogea si pomocou
technológie motion capture zahral Jim
Carrey. V ďalších úlohách sa predstavili Gary Oldman, Robin Wright, Colin
Firth, Cary Elwes, Molly C. Quinnová,
Bob Hoskins, Daryl Sabara, Fionnula
Flanaganová, Sammi Hanrattyová, Fay
Mastersonová, Tarah Paigeová, Lesley
Manvilleová, Leslie Zemeckisová alebo
Callum Blue.

Smrtonosná
zbraň (1987)
Aj keď sa na prvý pohľad nezdá, že by akčný
film – prvý z úspešnej série, bol vianočným filmom, začína sa piesňou Jingle Bell
Rock. Hlavnými postavami filmu v réžii
Richarda Donnera sú dvaja losangeleskí
policajti, z ktorých urobia partnerov. Roger
Murtaugh (Danny Glover), ktorý má pár
týždňov do dôchodku, dostane za parťáka
Martina Rigsa (Mel Gibson), ktorý chce
po smrti manželky spáchať samovraždu. Spočiatku si, samozrejme, nepadnú
do oka, no musia spolu vyriešiť prípad
nebezpečného gangu pašerákov drog. Spolu
s Gibsonom a Gloverom si vo filme zahrali
aj Gary Busey, Mitch Ryan, Tom Atkins,
Darlene Love a ďalší.

Smrtonosná
pasca (1988)

Ďalší akčný film na zozname sa odohráva
počas Vianoc, a tak sa z neho časom stala
akčná i vianočná klasika. Anketu EOnline
dokonca vyhrala práve táto snímka
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v réžii Johna McTiernana. Newyorský policajt John McClane (Bruce Willis) prišiel
do Los Angeles navštíviť svoju ženu, ktorá
je práve na vianočnom večierku v nedostavanej budove firmy Nakatomi. Vtrhne
tam nemecký terorista Hans Gruber (Alan
Rickman) so svojou jednotkou a všetkých, vrátane McClaneovej ženy, zajme
ako rukojemníkov. McClaneovi sa podarí
uniknúť požiarnym schodiskom a je tak
jediným, kto môže hostí zachrániť. Vo
filme, ktorý odštartoval hviezdnu kariéru
Brucea Willisa, si okrem spomínaného
Alana Rickmana zahrala aj Bonnie Bedelia.

Polárny expres
(2004)

Prvý animovaný film Roberta Zemeckisa,
ktorý vznikol pomocou technológie zachytenia pohybu živých hercov, priniesol
na plátna kín príbeh chlapca, ktorého
vezmú na výnimočnú cestu vlakom
na Severný pól, kde sa má stretnúť so Santa
Clausom. Zahrali si v ňom Tom Hanks,
Nona Gayeová, Leslie Zemeckisová, Peter
Scolari a ďalší.

K

rása
s logom labute
Slovo Swarovski sa stalo
synonymom pre bižutériu
a šperky tej najvyššej
kvality.
Krištále Swarovski dobyli celý svet. Milujú ich
nielen celebrity, ale aj každý s dobrým vkusom
a zmyslom pre krásu.

na dodávkach surového skleného materiálu
z Jizerských hôr, a preto si vybudovali vlastné taviace pece a laboratóriá.

Daniel Svárovský (Swarovski) sa narodil
v roku 1862 v Čechách v obci Georgenthal,
dnes Jiřetín pod Bukovou. Jeho rodičia
vlastnili a prevádzkovali malú továreň
na spracovanie krištáľu. Rodičia ho zamestnávali vo svojej výrobe. Tam sa začala jeho
kariéra.

Daniel Swarovski mal troch synov: Wilhelma,
Fritza a Alfreda. V roku 1911 spolu so synmi
založil vlastnú továreň. V roku 1913 začali vyrábať opticky dokonalý krištáľ. Jeho výroba je
dodnes výrobným tajomstvom. V roku 1919
založili firmu Tyrolit, v ktorej sa neskôr zamerali na vývoj brúsnych kotúčov, využívaných
na výrobu krištáľov.

Brúsenie kameňov však prebiehalo bez väčšej mechanizácie. V roku 1883 bol Daniel
Swarovski vyslaný firmou Gebrúder Feix
do Viedne. Tu získava skúsenosti, vďaka
ktorým sa mu podarilo vyvinúť elektricky
poháňaný stroj na brúsenie bižutérnych
kameňov. V roku 1892 si necháva stroj
patentovať.
V roku 1895 sa presťahoval do tirolského
mestečka Wattens. Dôvodom bola jednak
rastúca konkurencia, ale aj technické dôvody. K pohonu strojov výhodne využíval
bohaté zdroje vodnej energie. So švagrom
Francom Weisom založili vo Wattens brusičské dielne. Najskôr si prenajali bývalú
továreň na výrobu látok, ktorá bola napájaná vlastnou vodnou elektrárňou. V roku
1900 ju odkúpili a zamestnávali okolo
100 ľudí. Problémom bola závislosť firmy
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Na prelome 20. a 30. rokov minulého storočia sa celé plochy šiat prešívali korálkami,
perličkami či flitrami. V roku 1931 napadlo
Swarovskému vyrábať krištáľové ozdoby

na šaty, tzv. „trimmings", dnes nazývané
signity. Sú to drobné krištáliky, ktoré sa
dajú ľahko aplikovať na odevy a doplnky.
Daniel Swarovski zomrel v roku 1956 vo
veku 94 rokov. Firmu ďalej viedol jeho syn.
V roku 1956 spolu s módnym domom
Christian Dior uviedli na trh kameň Aurora
borealis. Bol vyrobený pomocou špeciálnej
metódy, ktorá umožňuje krištáľu trblietať
sa vo všetkých farbách. Práve dúhový efekt
bol využitý pri výrobe krištáľových lustrov,
ktoré sa vyrábali od roku 1965. Okrem
Christiana Diora využívajú Swarovského
krištále aj Coco Chanel, Jean Paul Gaultier,
Louis Vuitton či Versace. Okrem klasických
šperkov môžete krištále Swarovski nájsť aj
na luxusných kabelkách, hodinkách, ďalekohľadoch, pohároch, slúchadlách, USB kľúčoch, ale aj na okuliaroch. Ďalej sa krištále
Swarovski využívajú na dekoráciu svadobných šiat, mobilov alebo áut.

Predajňu SWAROVSKI nájdete
v Galérii MLYNY na prízemí.

Krištáľ môže byť dvojakého pôvodu. V prírode sa vyskytuje
minerál – horský krištáľ. Je priesvitný, bezfarebný, veľmi
tvrdý a čistý. Priemyselnou výrobou sa získava krištáľ,
ktorý sa ďalej spracúva, a z ktorého vznikajú šperky
a bižutéria. Krištále Swarovski sú precízne vybrúsené,
neuveriteľne jasné a majú neobvykle vysoký obsah oxidu
olovnatého, dôsledkom čoho je ich neobyčajná žiarivosť
a výnimočná krása.

Predajňu NAPAPIJRI nájdete
v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
Viac informácií o značke najdete
na stránke www.napapijri.com
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iela pani
v kaštieli
Zámok Topoľčianky patrí medzi najkrajšie zámky Slovenska.
Popri svojej kráse a majestátnosti však ukrýva aj svoje
tajomstvá. Podľa miestnej povesti sa v zámku dodnes
prechádza Biela pani. Prvá písomná zmienka je z roku 1293.
Vtedy tu žil rod Topoľčianskych, od roku 1618 Rákociovci,
ktorí zámok aj prestavali do dnešnej podoby. Vtedy vznikli
tri renesančné krídla, v ktorých je dnes hotelová časť.
Po nich zámok obývali Keglevičovci, ktorí prestavali v 19.
storočí predné krídlo do jeho klasicistickej podoby. Od roku
1890 do roku 1918 patril zámok Habsburgovcom, potom
zámok prešiel do vlastníctva štátu.

Známa povesť o Topoľčiankach
hovorí o Bielej panej, ktorá sa
zjavuje v nočných hodinách
v zámku a v zámockom parku
a dodnes hľadá svoj večný pokoj.
Blúdi miestnosťami a nádvorím,
nad ránom sa rozplynie ako hmla.
Povesť sa viaže k tajuplnej zámockej
kaplnke, v ktorej sa nachádza veľký
obraz, na ňom je namaľovaná
v nadživotnej veľkosti grófka Alžbeta
Bánffiová, rod. Rákociová (Rákoczi),
ako leží vystretá na katafalku.
Obraz namaľoval benediktínsky
mních Bazilius z Panonhalmy, ktorý
utiekol pred Turkami a ukrýval sa
v Topoľčianskom zámku. V hornej
časti obrazu je namaľovaný anjel,
ktorý nesie grófku k nebeskej matke.

Nad postavami anjelov sa nachádza
pozoruhodný nápis v latinčine:
„Kým som priadla niť svojho života,
bola som ako perla, bola som ako
kvet, a teraz som už len ako hmla,
dym – prach a popol.“
Ďalší nápis sa nachádza
na „pergamenovom“ liste vpravo:
„Grófka Bánffiová z Michaloviec,
milá manželka osvieteného
pána grófa Ladislava Rákociho,
po trpezlivom znášaní ťažkej
choroby a po prijatí sviatosti
zomierajúceho podľa zvyku
kresťanskej rímskej matky cirkvi
pripravená na smrť, za vrúcnych
modlitieb prítomných, v plnej
božej láske a nádeji, na povznesenie
všetkých, ticho odišla z tieňov tohto
sveta vo veku 33 rokov v auguste
1663. Nech
odpočíva v pokoji Pánu“. Maliarmních použil pri maľovaní živicu,
ľanový olej a prášky z farebných
kameňov.

Zámok Topoľčianky je jedným z najkrajších
zámkov na Slovensku.
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Vraj každý rok presne o polnoci, v deň
úmrtia Alžbety Bánffiovej, rod. Rákociovej,
padne obraz za veľkého rachotu zo steny
kaplnky. K tejto šľachtičnej sa viaže niekoľko historiek. No najskôr pár slov o grófke
Alžbete a jej dcére. Alžbetina dcéra Alžbeta
Rákociová sa ako 13-ročná vydala za svoju
lásku Adama Erdödyho, ten však zakrátko
zahynul v bitke s Turkami. Druhýkrát ju
vydali za jeho brata Juraja, ktorý však už nemal Adamove morálne kvality. Ich manželstvo bolo bezdetné. Patrili im mnohé majetky v Uhorsku, najčastejšie sa zdržiavali
v Smoleniciach, Topoľčiankach, Šarišskom
hrade a Novigrade (Chorvátsko).
Alžbeta zdedila po matke múdrosť a obetavosť. Práve ona založila v Topoľčiankach
známe škapuliarske púte, konajúce sa až
dodnes. Obdarúvala okolité obce rôznymi
sakrálnymi pamiatkami, napr. Jedľovým

Kostoľanom darovala oltár do kostola. Bola
výbornou hospodárkou, sama efektívne
spravovala rozsiahle majetky.
Ale vráťme sa ku kaplnke a záhadným úkazom okolo obrazu. Autentické výpovede
bývalých, ale aj súčasných zamestnancov
a správcov zámku Topoľčianky naháňajú strach a po ich prečítaní behá mráz
po chrbte.
Bola horúca augustová sobota, takmer pred
polnocou, a bývalý dlhoročný zamestnanec
zámku vyšiel von polievať kvety a kríky
na nádvorie. Keď zrazu začul čudné zvuky
pri kaplnke (nachádzajú sa pri nej drevené
schody, ktoré vedú na druhé poschodie).
Vôbec to neprestávalo, boli to jasné zvuky
chôdze, no nikoho na schodoch nevidel.
Dodnes si je istý, že to nebol žiadny blud.
Od strachu sa vrátil do zámku, zamkol sa
a až do rána pre istotu nevyšiel von. Jeho
kolegyňa mala podobnú skúsenosť. Takmer
každý večer po drevených schodoch ktosi
chodil, hoci nikoho nikde nevidela. Po určitom čase tie zvuky prestali.
Ďalší zamestnanec zámku, ktorý pôsobil v Topoľčiankach pred rokom 1998,

V zámockej kaplnke sa nachádza majestátny obraz Alžbety Rákociovej. Vraj každý
rok presne o polnoci v deň jej úmrtia (12. august) padne obraz za veľkého rachotu zo
steny kaplnky.

Hrad Hrušov – hrad neďaleko Topoľčianok, dozerajúci na dôležitú komunikáciu
spájajúcu horné Ponitrie s Požitavím, spolu s Oponickým hradom a Gýmešom bol
neskôr oporou mocenského panstva Matúša Čáka.
si spomína na zvláštnu vec, s ktorou sa
stretávali a možno dodnes aj stretávajú
zamestnanci zámku, na tzv. krvavé sny.
Z času na čas sa stalo, že si správca zámku zdriemol. Nielen jemu, ale aj ďalším sa
pravidelne snívalo o krvavých vraždách
a vojnách.

bohyne lovu Diany ako Topoľčianska Diana.
V skutočnosti však zomrela v dnešnom
Chorvátsku v meste Novigrad. Nemala rada
toto miesto, o čom svedčia mnohé listiny,
ktoré sa zachovali dodnes. Veľmi sa chcela
vrátiť na územie Slovenska, ale už sa jej to
nepodarilo, zomrela 8. novembra 1707.

Veľakrát zamestnanci múzeu v zámku položia niektoré veci na určité miesto a na druhý
deň ich nájdu uložené o pár metrov ďalej.
Stalo sa, že staré hodiny, ktoré nikto roky
nepoužíval a nenaťahoval, jednoducho zvonili a ručička sa hýbala.

Posledná povesť o Rákociovej sa opäť odohrala na Hrušove, a to krátko po matkinej
smrti. V roku 1664 Turci obliehali hrad
Hrušov, v ktorom v tom čase bývala, a keď
už-už mali dobyť hrad, aby ušla zneucteniu
a zajatiu, vyskočila z najvyššie položenej
veže. Anjeli ju zachytili na svoje krídla
a leteli s ňou dole do zámku, keď ju pustili
na nádvorie, údajne pri dopadnutí si iba
malíček polámala. Keď letela dolu, porúčala svoje majetky, tobolky na Topoľčianky,
Borovce
na
Machulince,
Hoňovce
na Opatovce a Lometince na Hostie. No
ako to naozaj všetko vtedy bolo, to navždy
zostane záhadou.

Ďalšie informácie o grófke Erdödyovej,
rod. Rákociovej, sa viažu k hradu Hrušov,
ktorý sa nachádza neďaleko Topoľčianok.
Koncom roka 1703 sa Alžbeta utiahla
na hrad Hrušov. Tu si ju v roku 1707 povolal Boh k sebe. O jej úmrtí koluje niekoľko
povestí – jedna z nich hovorí, že zomrela
za nejasných okolností, keď ju divá zver
v hore roztrhala. Bola vášnivou poľovníčkou
a milovala zvieratá, a tak ju prezývali podľa
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Ľuboš Trubíni

P

Veterinárna
poradňa

Radí MVDr.
Monika
Martinková
moni.martinkova@gmail. com

rvá pomoc

Základné fyziologické údaje:
Teplota

sa u psov meria teplomerom v konečníku
a jej hodnota by nemala byť vyššia ako
38,5˚C, u šteniat môžeme tolerovať teplotu
39˚C. Musíme mať na pamäti, že teplota
môže stúpať aj vplyvom stresu, napríklad
pre väčšinu psov je takým faktorom čakanie
v čakárni veterinárnej ambulancie.
Traduje sa, že teplota tela sa dá odhadnúť
podľa teploty a vlhkosti nosu. Bežne je psí
nos naozaj studený a vlhký, ale ako indikátor zdravotného stavu je nespoľahlivý.
Prechodne teplý nos, napríklad krátko
po prebudení, nemusí byť ani zďaleka príznakom zhoršeného zdravotného stavu
alebo dokonca choroby.

Meranie pulzu

(na tepne na vnútornej strane stehna psa)
nemá pre majiteľov takmer žiadne opodstatnenie. Akákoľvek zmena frekvencie alebo kvality dychu by mala byť konzultovaná
s veterinárnym lekárom
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Príznaky ochorení

Ochorenie psa sa prejavuje buď zjavne
viditeľnými, nápadnými, tzv. akútnymi
príznakmi, alebo nenápadne, pozvoľna či
dokonca nepravidelne, tzv. chronicky.
Akútne príznaky – sú náhle vzniknuté
zmeny. Majiteľ psa by mal okamžite reagovať a navštíviť veterinárneho lekára.

Akútne príznaky

• kolaps, zrútenie,
• opakujúce sa zvracanie,
• hnačka trvajúca viac ako 24 hodín
(u šteniat 12 hodín),
• poruchy dýchania, kašeľ,
• krvácanie z telesných otvorov,
• zrejmá bolestivosť,
• nechutenstvo,
• úrazy

Chronické príznaky

• zmeny farby kože, slizníc,
• občasné zvracanie, zlé trávenie,

• striedavé hnačky,
• krvácanie,
• úbytok telesnej hmotnosti pri zachovanej chuti do jedla,
• zvýšený príjem tekutín,
• krívanie.
Už sme si zvykli, že doma máme „po ruke“
lekárničku. Tá je však vybavená všakovakými liekmi a zdravotníckymi pomôckami,
ktoré poslúžia nám ľuďom, v prípade, že
máme svoju boľačku. A čo pes? Je to živý
organizmus a má problémy so zdravím
ako aj človek. Naše tabletky „na hlavu“
alebo sódu bikarbónu nepotrebuje. A tých
odrenín, drobných rán, čo si vie pes doniesť domov z obyčajnej prechádzky! Sú
situácie, keď humánna lekárnička nestačí.
Naučme sa, že k zodpovednosti o psa patrí
aj zodpovednosť o jeho zdravie. Majme
vždy k dispozícii aj psiu lekárničku, kde si
nájdeme to, čo by sme v lekárničke určenej
pre nás hľadali zbytočne.

Lekárnička

1. 90 % alkoholový roztok
na dezinfekciu rán alebo 2 %
peroxid vodíka, prípadne
Betadine (jódový roztok).
2. Antibiotická masť alebo zásyp.
3. Odčervovacia tabletka.
4. Prípravok proti blchám.
5. Prípravok na čistenie uší.
6. Prípravok na čistenie očí.
7. Masť na chodidlové vankúšiky.
8. Obväz, leukoplast.
9. Nožničky s guľatou špičkou.
10. Pinzeta.
11. Klieštiky na vyberanie kliešťov.
12. Teplomer.
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Rozhovor s Jánom Koleníkom

re mňa je divadlo
na prvom mieste
Ján Koleník je veľmi atraktívny a hlavne
profesionálny herec. Diváci a jeho fanúšikovia
ho môžu momentálne vidieť aj
na doskách Divadla Andreja Bagara
v hre Zaľúbený Shakespeare.
V nej stvárňuje rolu samotného dramatika.
Prinášame vám rozhovor, v ktorom sa okrem iného
dozviete aj to, ako sa mu spolupracovalo s nitrianskymi hercami.
Ako herec ste na doskách Divadla Andreja
Bagara po prvýkrát. Prezraďte nám, čo
vás presvedčilo zahrať si v nitrianskom
divadle.
Od divadla som mal dva roky pauzu a venoval som sa len televízii. Mal som veľké
absencie v Slovenskom národnom divadle,
ktoré je mojou domovskou scénou, napriek
tomu, že sa tam po tých dvoch rokoch
vraciam, tak súčasne som prišiel skúšať aj
do Nitry. Presvedčil ma Peťo Oravec, ktorý
bol mojím spolužiakom na vysokej škole,
taktiež ma presvedčil titul hry a v neposlednom rade aj nitrianske divadlo samo
o sebe, lebo ja som divák tohto divadla
a s hercami sa dobre poznám. Toto divadlo
mi bolo vždy sympatické, vždy sa mi páčilo, ako sa tu hralo, aké veci sa tu robili, takže
ja som nemal šancu ani zaváhať. Jedine
som váhal, že či to budem stíhať. Teraz
som v tom až po uši, nestíham, ale musíme
to úspešne doviesť k premiére.
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V hre Zaľúbený Shakespeare stvárňujete
rolu samotného dramatika. Čím je pre vás
táto postava zaujímavá?
Všetci poznajú tento oskarový film, ktorý
má úžasný scenár. Podľa mňa sa ho podarilo
prepísať aj do divadelnej podoby, čo nebýva
vždy samozrejmosťou. Shakespeaera taktieť
všetci poznajú a v hre sa pozeráme na to, ako
sa rodí génius. Je to autor, o ktorom sa ľudia
ani nemusia učiť, napríklad Rómeo a Júlia
sú notoricky známe veci, preto je podľa mňa
Shakespeare atraktívny ako slávny autor. Hra
ukazuje zrod génia, začiatky jeho písania,
zdroje inšpirácie, zaoberá sa aj rôznymi teóriami o jeho súkromnom živote a práve to je
veľmi zaujímavé. Ide o bohatú postavu.
Diváci vás často môžu vidieť hrať dobové
postavy. Čím sú podľa vás zaujímavé?
Pre hercov je vždy atraktívne hrať dobovku.
Aj ja hrávam dobovky, sú veľmi vďačné,
lebo rámcujú prostredie, obdobie, kostýmy,
aj rolu a historické súvislosti.
Určite ste mali pri skúšaní hry možnosť
viac spoznať obdobie snáď najslávnejšej
tvorby Shakespeara. Čo sa vám na nej
najviac páči?

Keď budeme na to pozývať ľudí, tak je to
vždy zároveň aj pozvánka do zákulisia.
My sme sa na dejinách divadla učili, ako
divadlo vznikalo a akú malo úlohu v tej
dobe. Divadlo v alžbetínskom období
malo úlohu zabávať nižšie vrstvy. Ľudia
boli priamo účastní na javisku, dostávali
pitie, jedlo, veľmi živo reagovali na hercov, ak sa im nepáčili, tak ich obhadzovali
paradajkami, ak sa im páčili, tak to vedeli
oceniť. A to je presne to, že sa učíme aj
v rámci tohto predstavenia isté dejiny
divadla, ktoré majú neodškriepiteľnú historickú úlohu.
Ako sa vám spolupracovali s nitrianskymi
hercami?
Skvele. Oni sa možno už smejú, keď poviem, že je to taký hravý kolektív, ale je to
presne tak. V tom najlepšom zmysle slova
mám pocit, že sa tu nestratil ten kolektívny duch, aký poznáme zo školy. Pretože ja
mám skúsenosť, že ako náhle som opustil
brány školy, tak som bol hneď v dravom
konkurenčnom prostredí. A nitrianske divadlo si zachovalo mladého ducha a mám
pocit, že je bezprostrednejšie.

Diváci vás môžu sledovať v rôznych
televíznych seriáloch, ale ste aj stálym
členom Slovenského národného divadla.
Baví vás viac práca na televíznej
obrazovke alebo skôr na doskách, ktoré
znamenajú svet?
Podľa mňa všetci herci sa zhodnú, že
divadlo nás udržiava vo väčšej kondícii.
U nás televízia ako keby padá do istého
civilizmu, ktorý zas nie je použiteľný na javisku. My máme radšej tú expresiu, ktorú
môžeme predviesť práve na javiskách. A je
to aj iná, systematickejšia práca, venujete
sa jej dva mesiace, analyzujete texty, dobu,
postavy. V televízii všetci povedia, že je to
trocha zjednodušené, rýchlejšie. Pre mňa
je teda na prvom mieste určite divadlo.
Kedy ste zistili, že sa chcete stať hercom.
Kto bol pre vás inšpiráciou?
K herectvu som sa dostal ako slepé kura
k zrnu. Priznám sa, že som tápal, čo budem

robiť, keď som končil strednú školu. Chcel
som zostať v Banskej Bystrici pri svojom
koníčku – spoločenskom tanci. No otvárali
tam hereckú školu, tak som nešiel na biológiu, ktorá bola taktiež mojím snom, ale
išiel som na herectvo.
Už niekoľkokrát ste boli ocenení za vaše
herecké výkony v diváckych televíznych
anketách. Čo to pre vás znamená?
Diváci sú dôležití, pretože naša prezentácia
je vždy verejná, bez nich by sa neuskutočnila. My herci sma na nich odkázaní a teší nás,
keď reagujú pozitívne.
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Vo vašej kariére ste zožali už mnoho
úspechov. Čo by ste v nej ešte chceli
dosiahnuť?
Hlavne nech prichádzajú samé príjemné
príležitosti. Nemám vysnívanú rolu, ale
potrebujem sa posúvať s každou skúsenosťou niekam ďalej, aby som nemal

pocit, že stojím na jednom mieste. Kedysi
som chcel hrávať vo všetkých hrách, ktoré
SND režírovalo, teraz som si určil priority a povedal som si, že mi stačia dve.
Samozrejme, že ide o to, aby sa človek
cítil užitočný, pretože herec má aj strašne
vysoké ego a potrebuje byť uspokojený,
ale potrebuje si aj oddýchnuť. Človek
upúšťa od ambícií, od prehnaných ambícií
a od prehnaných snov.
Divadlo Andreja Bagara vás zrejme
nadchlo. Pokiaľ by prišla možnosť opäť si
tu zahrať, vzali by ste ju?
Áno, len aby potom tunajší herci nemali
pocit, že im tu zavadziam, alebo niečo podobné. Bolo by to pre mňa určite lákavé,
lebo ako som už povedal, vaše divadlo mi je
veľmi sympatické.
Barbora Bodáková

Láska na bicykli
to dokázala
Dá sa spojiť láska k horskej
cyklistike a slovenská kultúra?

Cyklistika je momentálne v Nitre veľmi obľúbená
téma, komunita sa rozrastá, organizujú sa rôzne
spoločné výjazdy, novinkou v Nitre je aj bike sharing, je skvelé, že sa ľudia hýbu viac a viac. Keďže
sa momentálne nachádzam na Slovensku, bolo
treba trošku pobehať aj Nitru. V poslednej dobe
získava opäť veľkú popularitu aj slovenská kultúra a kroje. Je to cítiť aj v súčasnej móde, kedy

módni návrhári kombinujú „staré“ s „novým“
a rôzne prvky slovenských krojov sa objavujú aj
v najnovších módnych kolekciách. Staré sa stáva
novým, tak prečo by som nemohla spojiť našu
slovenskú kultúru a horskú cyklistiku? Veď
predsa spojiť sa dá všetko, ak to dostatočne miluješ. Rada kombinujem aj nekombinovateľné.
Minulý rok som si dala ušiť na mieru kroj, nie

však podľa presných kópií niekdajších krojov,
ale podľa látok, ktoré sa páčili mne, je to predsa
môj kroj a má robiť radosť mne. Vybrala som si
pár obľúbených miest v Nitre, kde som sa bola bicyklovať v kroji, a poviem vám, keď som bola fotiť
na Zobori fotky v kroji, všetci sa otáčali a v ľuďoch
to hneď vyčarilo úsmev, niektorí si ma dokonca
fotili :) Bolo to milé.

Cyklotrasa pri rieke Nitra →
Nitrianski cyklisti, korčuliari a bežci sa pred pár rokmi
dočkali cyklotrasy vedúcej popri rieke Nitra, ktorá je hlavne v letných mesiacoch veľmi obľúbená, priam až moc.
Koľkokrát som tadiaľto prechádzala a veru, nemala som
kadiaľ. Toľko ľudí na jednom chodníku. Avšak zrovna, keď
som fotila môj projekt, nikde nebolo nikoho. Ako stvorené
na fotku s „lávkou“ a pyramídou. Páči sa mi, že v Nitre pomaly vzniká viac a viac nových cyklotrás, keďže dopravná
situácia už začína byť v našom meste kritická.

← Krížová cesta Zobor
Krížová cesta Zobor bola postavená v roku 2009 a taktiež posvätená nitrianskym biskupom a pozná ju každý správny cyklista/turista, ktorý chodieva na Zobor.
Nachádza sa tu 14 tabúľ, čiže 14 zastavení počas krížovej
cesty. Tabule obsahujú kresbu a rôzne náboženské témy
a príbehy o svätcoch. Okolo krížovej cesty sa prechádza
po odpojení sa z „prastarej“ trate pre horské bicykle.
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← „Prastará“ trať
Prastará je jednou z obľúbených neoficiálnych mtb tratí vedúcich po ceste dole Zoborom. Nachádzajú sa tu
skoky a celá trať je jeden veľký válov, v ktorom sa cyklisti vyšantia dosýtosti. Škoda, že dodnes nemáme ani
jednu z tratí oficiálnu a pravidelne upravovanú. Žiadna
z tratí nie je oficiálna a je to veľká škoda, pretože mtb
cyklistov je v Nitre viac ako dosť a potenciál Zobora je
tiež vhodný či na cross country alebo enduro jazdenie.
A z vlastnej skúsenosti viem, že sem chodia jazdiť aj
cyklisti z iných miest.

Dražovský kostolík →
Kostol svätého Michala Archanjela, pre Nitranov
známy skôr ako Dražovský kostolík, je tiež jednou zo
zastávok na obľúbenej mtb trati z Liečebného ústavu
na Zobore do Dražoviec. Dražovský kostolík je taktiež
obľúbenou kultúrnou pamiatkou, ktorú si ľudia chodia fotiť aj z rôznych iných miest. V prípade pekného
slnečného počasia je tu mnoho cyklistov a turistov.
Táto starobylá sakrálna stavba je neobyčajne krásna
svojím jednoduchým tvarom.

← Dražovské vinice
Vinice založili benediktínski mnísi už v 10. – 11. storočí.
Sú domovom odrôd viniča Muller Thurgau, Rizling vlašský alebo Veltlín zelený. Pôvodné vinice boli spustošené
na prelome 17. a 18. storočia. V 19. storočí predala cirkev
pôdu verejnosti. Radi si s kamošmi zájdeme po bajkovačke medzi dražovské vinice, potúlať sa a oddýchnuť si,
na jeseň aj na skvelé hrozno! Aj moja sučka Sunny sem
chodí rada „kradnúť“ hrozno nášmu známemu ujovi
Palkovi.

Verím, že vás moje spojenie slovenskej kultúry, bicyklov a Nitry pobavilo, zaujalo a inšpirovalo. Ak človek
cestuje a cestuje rád, najskôr však ale musí poznať
veľmi dobre svoj domov. Prajem veľa slniečka do studených zimných dní a vidíme sa na bicykli opäť v lete.
Ak sa vám ešte nechce rozlúčiť s cestovaním, teplými
jesennými dňami, bicyklovaním a turistikami, sledujte ma na Facebooku ako Láska na bicykli alebo
na Instagrame ako laska.na.bycikli a dozviete sa viac.

61

Vaša Šani

Zdravé
vianočné
recepty
Nepečený
koko-čoko koláč
Miluješ kokos? Tak neváhaj a vyskúšaj
jednoduchý nepečený koko-čoko koláč bez
múky. Zasýti, dodá ti kvalitnú dávku zdravých tukov a zaručene uspokojí tvoje chute
na sladké. V spojení s čokoládou si ho isto
zamiluješ :-)
Ingrediencie (na 16 porcií):
na korpus:
1,5 hrnčeka ovsených vločiek
1,5 hrnčeka strúhaného kokosu
1 hrnček datlí (alebo hrozienok),
namočených v teplej vode aspoň 30 minút
3 PL kakaa
3 PL vody
1 banán
na plnku:
3,5 hrnčeka strúhaného kokosu
2 PL kokosového oleja
2 PL vody
3 PL medu
na polevu:
40g tmavej čokolády
1 ČL kokosového oleja
Postup: Datle (alebo hrozienka) precedíme
a spolu s ostatnými surovinami na korpus
ich rozmixujeme v mixéri. Keď sú všetky ingrediencie poriadne rozmixované, vzniknuté
cesto zatlačíme do formy (o veľkosti zhruba
20 x 20 cm). Na cesto poukladáme na kolieska nakrájaný banán. Mixér umyjeme a vzápätí v ňom spolu rozmixujeme všetky suroviny na kokosovú plnku. Vzniknutou plnkou
potrieme pripravený korpus s banánmi.
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Nakoniec si vo vodnom kúpeli (alebo
v mikrovlnke) roztopíme tmavú čokoládu
spolu s kokosovým olejom. Čokoládovú
polevu premiešame a rovnomerne ňou
polejeme koláč. Koláč necháme stuhnúť
v chladničke aspoň 3 hodiny a následne ho
môžeme nakrájať na 16 kúskov.

Fit medový koláč
Chutný medový koláčik na spôsob známej
Marlenky, ale v zdravšom a odľahčenejšom
prevedení.
Ingrediencie (na 10 porcií):
cesto:
2,5 hrnčeka ovsených vločiek
0,5 hrnčeka vlašských orechov
2 – 3 PL medu
2 vajcia
100 ml mlieka
1/2 ČL prášku do pečiva
1 ČL škorice
plnka:
400 g jemného tvarohu
3 PL medu/stévie
Posýpka:
30 g vlašských orechov
upečené cesto (kúsok)
Postup: Ovsené vločky rozmixujeme alebo pomelieme spolu s vlašskými orechmi
na múku. Následne k tejto múke primiešame všetky zvyšné suroviny na cesto. Formu
(s rozmermi približne 25 x 25 cm) vyložíme
papierom na pečenie a vylejeme do nej tretinu dávky cesta. Cesto pečieme 10 minút
pri 180 stupňoch. To isté zopakujeme so
zvyšnými dvomi tretinami cesta.

Upečené cesto necháme vychladnúť a následne každý štvorec prekrojíme na polovicu – dostaneme tak vyšší koláč. Tento
krok je voliteľný. Trochu cesta si odložíme
bokom na posýpku. Krém si pripravíme
jednoducho zmiešaním tvarohu a medu
(prípadne stévie) dohromady.
Vychladené časti korpusu vrstvíme striedavo s tvarohovým krémom. Vrch potrieme
poslednou vrstvou krému a nakoniec ho
posypeme nadrobno nasekanými orechmi
a namrveným cestom. Koláč dáme stuhnúť
do chladničky aspoň na 3 hodiny.

Marmeládové
cookies bez múky
Ingrediencie (na 20 ks):
1,5 hrnčeka mandľovej múky (alebo
pomletých mandlí)
3 PL kokosového oleja
2 PL medu
10 ČL kvalitnej marmelády
štipka škorice
Postup: V miske si zmiešame mandľovú
múku, roztopený kokosový olej, med a škoricu. Zo vzniknutého cesta vytvarujeme 20
guličiek, ktoré ukladáme na plech vystlatý
papierom na pečenie. Do každej guličky
urobíme prstom hlbšiu jamku. Cookies
pečieme 10 minút pri 175 stupňoch. Po 10
minútach cookies vyberieme a do každej
jamky nadávkujeme 1/2 ČL marmelády.
Cookies pečieme ešte 3 – 5 minút do zlatista.
Cookies môžeme na záver pre cukrový efekt
posypať preosiatou kokosovou múkou.

Zdravá nepečená
kokosová roláda
Ingrediencie:
170g grahamových sušienok (odporúčam
bezlepkové pohánkové sušienky)
1 – 2 PL medu
2 – 3 PL vody
1 PL kakaa
1 PL mletej kávy
na plnku:
100 g kokosu
1 PL med
Postup: Sušienky si v mixéri rozmixujeme
na múku. V miske zmiešame pomleté sušienky s medom, kakaom, mletou kávou a dvoma
lyžicami vody. Rukou vypracujeme cesto. Ak
je príliš tuhé, pridáme ešte lyžicu vody.
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V mixéri si pripravíme kokosovú plnku.
Kokos a med spolu rozmixujeme na vysokých otáčkach po dobu 10 – 15 minút, kým
nám nevznikne jemne maslová hmota (kokosové maslo). Čím dlhšie budeme mixovať, tým bude hmota maslovejšia.
Medzi dvomi hárkami papiera na pečenie
rozvaľkáme cesto na približne 3 mm obdĺžnikový plát a rovnomerne naň natrieme
kokosovú plnku. Cesto opatrne zrolujeme (pomôžeme si papierom na pečenie)
a uložíme do chladničky aspoň na 8 hodín.
Potom môžeme roládu nakrájať a posypať
strúhaným kokosom.

Kokosové
tartaletky
s jogurtovou
náplňou a ovocím
Ingrediencie:
1 hrnček kokosu
1 vajce
2 PL medu
1 PL kakaa (voliteľné)
na náplň:
150 g gréckeho jogurtu
2 PL medu
1 ČL vanilkového extraktu
100 g jahôd (alebo iného ovocia)
mak (voliteľné)
Postup: V miske si rozmiešame kokos
s medom, vajíčkom, ak chceme, aj s kakaom. Cesto natlačíme do silikónových alebo
olejom vystriekaných formičiek na tartaletky. Ak nemáme formičky na tartaletky, môžeme cesto zatlačiť na spodok a do krajov
formičiek na muffiny. Množstvo tartaletiek
závisí od veľkosti formičiek. Tartaletky
pečieme 15 – 25 minút na 160 stupňoch
do zlatista a do ich stvrdnutia. Po dopečení
ich necháme ešte aspoň 10 minút vychladnúť vo formičkách, až potom ich vyklopíme.
Zatiaľ si pripravíme náplň. V malej miske
si zmiešame grécky jogurt s medom a vanilkovým extraktom. Náplň rozdelíme
do vychladnutých tartaletiek a na záver ich
dozdobíme čerstvým ovocím, prípadne ešte
posypeme makom. Tartaletky môžeme nechať stuhnúť v chladničke.

S

ladký festival

Už piatykrát sme sa nechali unášať vôňou čokolády
v Galérii Mlyny. Ukážky a ochutnávky v malých
stánkoch s príjemnou obsluhou čakali na návštevníkov
počas celého víkendu na Sladkom festivale. Aj tento rok
podujatie obohatili svojou účasťou zaujímaví hostia, ktorí
pripravovali veľmi chutné recepty. My sme vyspovedali
známu cukrárku Adrianu Polákovú a niečo
o sebe nám porozprávala aj foodblogerka
ReBarbora.

Adriana Poláková: ,,Som zástankyňou tradičného pečenia...“
Pečiete už niekoľko rokov. Kedy vás to
začala ťahať k tejto vášni? Priviedol vás
k tomu niekto alebo ste cit k pečeniu našli
v sebe sama?
Prvý raz som začala piecť v detstve, ale
úplne intenzívne až po nástupe do Markízy.
V Teleráne raz vypadol kuchár a oni o mne
vedeli, že rada pečiem, tak ma poprosili,
či by som mohla prísť napiecť. A odvtedy
mi to pečenie nejak ostalo a začalo sa to
stupňovať. Takže bola to možno
práca, možno náhoda
spojená s vášňou
k pečeniu.
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Viem o vás, že ste sa zúčastnili viacerých
kurzov pečenia v Paríži. Prečo ste si
vybrali práve toto mesto? Čim vás očarila
francúzska kuchyňa?
Študovala som francúzštinu, takže aj pre jazyk to bola moja voľba, samozrejme, hlavne
preto, že Francúzsko a samotný Paríž majú
výbornú cukrárčinu. Dokonca ju tam musíte päť rokov študovať a až potom ste dobrý
cukrár. Tam byť cukrárom aj niečo znamená.
Na svojom konte máte už niekoľko
kuchárskych kníh. Čo vás inšpirovalo
k tomu dať vašim receptom aj knižnú
podobu?
Vždy som ich hľadala kade-tade doma
na všelijakých papierikoch, a tak som si
povedala, že ich musím zozbierať a dať
do jednej knihy, zrazu bola na svete aj druhá
kniha, aj tretia. Takže tých kníh bolo viac,
ale teraz viem presne, ktorý recept nájdem
v ktorej knihe.
Pracujete aj pred televíznymi
obrazovkami, konkrétne v rannom
vysielaní. Každý deň v ňom môžeme

vidieť šikovných šéfkuchárov. Čerpáte
rady niekedy aj od nich alebo, naopak, ste
vy tá, ktorá im radí?
Samozrejme, beriem si rady ja od nich,
pretože keď to raz niekto študoval, tak vie
presne ako na to. Bola som raz na kurze
v Paríži a dostala som hodinovú prednášku
len o masle. Aká má byť jeho teplota, ako ho
primiešavať a čo s ním robiť. A zistila som,
že keď si naštudujete potraviny aj z druhej
strany, tak je to oveľa zaujímavejšie a viete
ich lepšie využiť. Takže ja sa vždy veľa pýtam.

Dnešné kuchyne sú čoraz známejšie
biopotravinami a raw receptami. Aj vás
chytil tento boom?
Vôbec ma tento boom nechytil, ani som sa
k nemu nesnažila priblížiť, lebo ja mám rada
tradičné pečenie tak, ako som to videla piecť
moju babku. A aj ja som sa naučila piecť s bielou múkou, bielym cukrom a, samozrejme,
nezjem celý plech, rozdám koláč a veľa sa hýbem. Preto nemám problém, že by som z toho
priberala. Treba jesť s mierou a nekupovať
si polotovary plné éčok, ale radšej si doma
upečte napríklad bábovku s bielym cukrom
či čokoľvek iné. Ako som už spomínala, som
teda zástankyňou tradičného pečenia.

Pečenie je váš koníček. Vypekáte teda
každý deň?
Nepečiem každý deň, bohužiaľ, to nestíham. Pečiem však, keď som unavená, keď sa
mi nič nechce, vtedy si rozložím kuchynské
náčinie a idem na to, pretože pre mňa je to
oddych a relax a naozaj si to vychutnávam.
Pamätáte si ešte na svoj prvý koláč?
Boli to medovníky. Na Vianoce som si chcela ozdobiť stromček tradične, teda medovníkmi, jablkami a orechmi, a tak som prvýkrát v živote piekla medovníky a podarili sa.
Bol to taký môj malý úspech a nakopnutie.

A ktorý z vašich koláčikov máte najradšej?
Je ich viac, ale mám veľmi rada cheesecaky,
takže tie u mňa vyhrávajú. :-)
Sme na Sladkom festivale, takže sa
automaticky ponúka otázka, či milujete
čokoládu?
Jasné, čokoládu mám rada, lebo je to čokoláda! :-) Tam asi žiadne iné dôvody nie sú
a ten, kto má rád sladké, čokoládu len tak
neobíde. Čokoláda je dar.
A mliečna, horká alebo biela?
Vyhráva horká čokoláda. Ak si chcem naozaj pomaškrtiť, tak si dám mliečnu.

Blogerka ReBarbora: ,,Veľmi rada pomáham ľuďom,
odjakživa mám v sebe tento pud...“
Viem o vás, že vareniu sa venujete
už niekoľko rokov. Ako ste sa dostali
k blogovaniu?
K blogovaniu ma priviedlo to, že približne
pred siedmimi rokmi som sa stala vegetariánkou. Odrazu som začala mať potrebu zisťovať
niečo viac o jedlách, ktoré môžem jesť, aby
som stále nejedla to isté. Veľa ľudí ma plašilo,
že mi budú chýbať vitamíny, ktoré sú v mäse
a nedajú sa nahradiť. Vtedy som sa toho aj
trošku zľakla, a preto som začala zisťovať,
aké veci by som mala do jedálnička doplniť.
V podstate aj vďaka vegetariánstvu som sa
začala všeobecne lepšie stravovať. Ak človek
je mäso, dá si k tomu zemiaky a šalát, čo však
neznamená, že je zdravo. Postupne som začala objavovať iné potraviny, ako napríklad quinou či pšeno, hľadať alternatívy cukru, lebo
som zistila, že cukor mi nerobí dobre. Po jeho
vysadení som paradoxne cítila oveľa viac
energie. Zrazu začali prichádzať nové veci
do môjho života, za ktoré som veľmi vďačná.
A čím napríklad nahrádzate cukor?
Cukor obsahuje glukózu a fruktózu. Ja sa
do zdravotníckych vecí veľmi nerýpem, ale,
samozrejme, aj med je isté sladidlo. Tiež
obsahuje cukor, ale ten prírodný, takže som
skôr zástancom toho, že cukor nachádzam
práve v prírode. Čiže používam med, javorový sirup, ktorý je najzdravším sladidlom
na svete, potom napríklad sladím banánom
alebo ovocím. Chvalabohu, nie som typ človeka závislého na sladkom.
Aká je hlavná myšlienka vášho blogu?
Ja som veľmi šťastná, keď mi ľudia píšu, že
v tom, čo robím, nachádzajú inšpiráciu, lebo
veľa ľudí nemôže jesť napríklad lepok, nemôžu jesť mliečne výrobky. Zablúdia na môj
blog a nájdu rôzne inšpirácie. Je to pre mňa
pridaná hodnota, lebo ja veľmi rada pomáham ľuďom, odjakživa mám v sebe tento pud
a snažím sa pomáhať práve prostredníctvom
jedla. Receptov je v mojom blogu mnoho, sú
rôznorodé, myslím si, že každý si tam nájde

to svoje. A pokiaľ to niekto nenájde, tak vždy
ma poteší, ak mi napíše a ja mu s radosťou
zostavím jedálny lístok.
Vaše jedlá sú nielen chutné, ale aj výborne
vyzerajú. Myslíte si, že robí veľa,ak je jedlo
na tanieri krásne naaranžované?
Podľa mňa veľmi veľa. Napríklad tu
na Sladkom festivale som robila jablkové
muffiny, urobila som aj také malé muffinky,
ktoré som ozdobila. Potom som urobila
variant sladkých lievancov, ktoré nie sú
na pohľad veľmi vábivé a treba ich dozdobiť.
Na tanierovej tácke som už mala suchý lievanec, no ja by som ho asi neochutnala, a preto
som využila malé muffinky. Jedlo musí dobre
chutiť, ale aj pekne a farebne vyzerať.
Milujete sladké, či ste viac na slané?
Musím sa priznať, že som skôr na slané, ale čo
mám veľmi rada, to je taká dobrá čokoládová
pralinka. Dám si možno dve a to mi úplne
stačí ku šťastiu. Nepotrebujem zjesť celú tabličku čokolády, skôr idem po tej kvalite.
Venujete sa aj kurzom varenia a pečenia.
Kedy najbližšie plánujete usporiadať školu
varenia a kto všetko sa jej môže zúčastniť?
Chcela by som jeden kurz stihnúť ešte tento
rok, keďže čakám bábätko. Išlo by o kurz
Vegetarián začiatočník. Môžu sa prihlásiť ľudia, ktorí začínajú jesť vegetariánske jedlá, ale
aj takí, ktorí to budú brať len ako inšpiráciu
a doma si k tomu prihodia aj kus mäsa.
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Nerozmýšľali ste nad tým, že dáte vašim
receptom aj knižnú podobu?
Ja som začala blogovať spolu s mojou

kamarátkou pod názvom Bite me. Tento blog
fungoval nejakých päť rokov a v rámci neho
sme vytvorili knižku Zdravé raňajky. Nie sú
tam recepty z blogov, lebo sme nechceli, aby
tam boli recepty, ktoré si človek nájde aj na internete. Nachádza sa tam šesťdesiat nových
receptov, napríklad raňajkové recepty, rýchle
recepty, recepty na raňajky do práce, so sebou,
ale aj raňajky po opici. Snažili sme sa, aby to
bolo variabilné a čitatelia tam nájdu aj vegánske či bezlepkové jedlá , v ktorých nie je cukor.
Samozrejme, knižku by som ešte chcela napísať, ale uvidím, ako mi to vyjde a koľko času
budem mať po narodení dieťatka.
Prezradili by ste na záver našim čitateľom,
aké je vaše najobľúbenejšie jedlo?
Pred chvíľou sme sa s priateľom rozprávali,
že takmer všetky recepty, ktoré doma robím,
nie sú na blogu, lebo mi prídu veľmi jednoduché. Veď taký šalát s grilovanou zeleninou
si vie pripraviť každý, ale predsa len som tam
taký šalát dala. Mám veľmi rada mexické
jedlá, robím si kukuričné placky tortily, dám
si do toho grilovanú zeleninu, roztlačené
avokádo, dobrý šalát, dresing, semiačka,
k tomu si urobím napríklad zelerové hranolčeky alebo hranolčeky z batatu.
Barbora Bodáková

N

ajkrajšie
európske
vianočné trhy
Veselé koledy, mráz za nechtami a horúce víno v pohári – atmosfére
adventných trhov sa nič nevyrovná. Niektorí cestovatelia sa dokonca
špecializujú práve na december a obídu hneď niekoľko miest, aby si
vychutnali miestne špeciality a odniesli si domov tradičné výrobky.
Do hlasovania na internetovej stránke European
best destinations sa zapojilo až 180 tisíc nadšencov a vybralo dvadsiatku najlepších a najkrajších
trhov starého kontinentu. Medzi silnou konkurenciou veľkých miest sa už po druhý raz presadil
chorvátsky Záhreb a jednoznačne zaujal prvé
miesto.

1. Záhreb

Chorvátska metropola je dobrým príkladom, že keď sa chce, dá sa všetko. Mesto
sa nevyhováralo, že popri Mníchove, Paríži
či Budapešti je ako trpaslík, ale pripravilo
zaujímavú ponuku, ktorá je kombináciou
tematického programu, domácich delikates
a idylického prostredia, a trafilo do čierneho. Svedčí o tom aj rok čo rok sa zvyšujúci
počet návštevníkov, ktorí prichádzajú nielen z Chorvátska, ale aj zo zahraničia.

2. Štrasburg

Mestečko na hraniciach Francúzska
a Nemecka je malebné aj počas roka, takže zahalené do sviatočnej výzdoby a vôní
pôsobí priam ako synonymum Vianoc.
Niet divu, že snaživému Záhrebu je silnou
konkurenciou a v rokoch 2014 a 2015 mu
titul mesta s najkrajšími trhmi skutočne aj
patril.
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Štrasburg sa zvykne volať aj hlavné
francúzske mesto Vianoc a práve tu sa
aj konali prvé európske vianočné trhy –
Christkindelsmärik – v roku 1570.
Tri stovky stánkov, ktoré sú spravodlivo
rozložené na tamojších 12 námestiach
v centre, tvoria starú alsaskú tradíciu až
dodnes. Trhy okrem stánkov ponúkajú aj
vyšperkovaný kultúrny program – špeciálne koncerty, živý betlehem a ďalšie
podujatia.

3. Colmar

Za tretím najlepším európskym trhom netreba cestovať ďaleko, francúzsky Colmar
sa nachádza 64 kilometrov juhovýchodne
od Štrasburgu. Centrum sa pýši staršími
hrazdenými budovami a mnohými stavbami
v nemeckom gotickom a renesančnom štýle.
Vianočné čaro sa priam rozťahuje po celom labyrinte kľukatých uličiek, ktoré ústia
na malé námestíčka, kde adventné stánky
tvoria samostatné minidedinky. Sviatočné
kúzlo dopĺňajú prehliadky so sprievodcom,
vínne ochutnávky, detské animácie, výstava tradičných hračiek aj mnoho výstav
a koncertov.

4. Aachen

Pohraničné kúpeľné mesto v Severnom
Porýní-Vestfálsku na západe Nemecka sa
každoročne pred sviatkami premení na sugestívnu zmes svetiel, farieb, vôní a chutí.
Na návštevníkov čaká mimoriadne široký
výber maličkostí aj drahších tovarov. Sláva
tamojších vianočných trhov dávno prekročila hranice okresu a do mesta sa v advente
hrnú milovníci sviatkov zo širokého okolia.

5. Viedeň

Najkrajšie viedenské ulice sa v polovici novembra zahalia do žiarivej nálady, ktorá vonia
ako punč a vianočné pečivo. Najznámejší trh
„Viedenské čaro adventu“ sa každoročne objaví pred mestskou radnicou a celé námestie
premení na skutočnú zimnú rozprávku.
Okolité stromy a stánky sa topia v mori svetiel
a návštevníci nevedia, čo skôr – kupovať vianočné darčeky a ozdoby, ohriať sa horúcim
nápojom alebo sa povoziť v kolotoči či obuť
korčule a predviesť zopár piruet?

6. Drážďany | 7. Tallinn | 8. Praha
9. Budapešť | 10. Brusel | 11. Graz
12. Kolín | 13. Metz | 14. Madeira
15. Lipsko | 16. Norimberg
17. Rothenburg ob der Tauber
18. Lille | 19. Helsinki | 20. Manchester

Pozvánka na
GASTRO Vianoce
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch je najstaršou hotelovou školou na území Slovensku. Počas sedemdesiatich rokov svojej existencie opustilo brány školy vyše
11 000 absolventov. Škola ponúka kvalitnú výučbu jazykov, všeobecnovzdelávacích
predmetov, teoretických a praktických odborných predmetov. Škola sa špecializuje na výučbu nových odborných predmetov, ako sú barmanstvo a baristika.
V rámci praktického predmetu sprievodcovanie majú žiaci možnosť získať
preukaz sprievodcu cestovného ruchu už počas štúdia. Žiaci sa môžu
zdokonaľovať vo svojich zručnostiach počas realizácie rôznych gastronomicko-spoločenských podujatí. Už tradične sa žiaci školy zúčastňujú na rôznych odborných, jazykových a športových súťažiach, kde
sa umiestňujú na popredných miestach. Počas štúdia žiaci praxujú
v rôznych gastronomických zariadeniach na Slovensku, ale aj
v zahraničí.
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany pozýva všetkých žiakov, rodičov, absolventov, milovníkov gastronómie
a širokú verejnosť na podujatie Gastro Vianoce 2017, ktoré
sa uskutoční 12. a 13. decembra 2017 v priestoroch školy.
Pre návštevníkov sú pripravené tematické odbytové strediská, prehliadka zručností, ukážky slávnostných tabúľ, výstava
cukrárskych výrobkov a výrobkov studenej kuchyne, zručnosti a tvorivé dielne.
Pre záujemcov o štúdium na najtradičnejšej hotelovej akadémii
je podujatie Gastro 2017 spojené s dňom otvorených dverí.
Príďte s nami zažiť neopakovateľnú atmosféru vôní, chutí,
inšpirácií a podnetov.
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Všetkým našim návštevníkom ďakujeme
za celoročnú priazeň a prajeme šťastné
a veselé prežitie vianočných sviatkov,
ako i veľa zdravia, šťastia a lásky
do nového roku.

Vaša Galéria MLYNY Nitra
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MLYNY CINEMAS • MT SHOE • NAIL INSTITUTE • NAPAPIJRI • NEW YORKER • NIKÉ • NIKITA.SK • O2 • OFFICE SHOES • OPTIKA MANIA • ORANGE • ORIEŠKOVO • ORSAY • OZETA • PANTA RHEI - CAFÉ DIAS - PANTA RHEI
CREATIVE • PAPA CHICKEN • PARTY FIESTA • PATRIOT RESTAURANT & CAFFE BAR • PC EXPRES • PINKY CLUB • PLANEO ELEKTRO • PLANET PARIS • PLANET PARIS FOR MEN • PÔJDETO • PREDETI.SK • PREŠINSKÝ & CO
PROMOD BOUTIQUE FRANCAISE • PUPA • QUIKSILVER • RAIFFEISEN BANKA • ROBEL • ROYAL PRESS • RÝCHLOČISTIAREŇ BLANCO • SATRO • SEMPRE • SCHOELLER´S Bowling & Coffee • SCHWARZKOPF PROFESSIONAL
SIX • SLOVENSKÁ POŠTA • SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA • SOAPHORIA • SUGARBIRD • SUPER ZOO • SWAROVSKI • ŠEVT • TAKKO FASHION • TATRA BANKA • TELEKOM CENTRUM • TESCOMA • TCHIBO • TOMMY HILFIGER
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