Predajňu CCC nájdete
v OC Mlyny Nitra
na 1. poschodí.

Editoriál

jar 2020
5 + 3 dôvody prečo milovať jar
1. dni sú oveľa dlhšie, teplejšie a slnečnejšie

2. príroda sa začína prebúdzať a ukazuje nám všetky
svieže farby a svoje nové prírastky
3. ľudským telom začína prúdiť nová pozitívna energia
4. nákupy sviežeho módneho oblečenia, jarnej obuvi
a pestrejších doplnkov
5. obdobie ako stvorené na výlety do prírody
a športovanie

3 bonusové dôvody prečo milovať jar
1. Veľkonočné a farmárske mestečko vo vstupnej hale
OC Mlyny, na ktoré sa môžete tešiť od 3. 4. do 9. 4.2020
a budú v ňom na váš čakať predajcovia s domácimi
potravinami a krásnymi jarnými dekoráciami
2. veľkonočný darček za nákup v podobe rastúceho
dino vajca
3. koncom jari bude pre všetkých nadšencov nových
technológií k dispozícii interaktívna výstava, v ktorej
dokonale spoznajú svoje telo
Krásnu jar a príjemné čítanie želá

04-05
Modrá – farba roka
06-07
Módna predpoveď na jar 2020
08-09
Havlík Apoteka – nová rada
Krásna záhradníčka
10-11
Schwarzkopf Elite Model Look
12
Veľ konočné a farmárske
mestečko
13
Nové tituly v Starom divadle
14-15
MLYNY CINEMAS – jar v kine
16-17
Novinky v Divadle Andreja
Bagara
18-19
Keď vypukne jar
20-21
Ocenenie Srdce na dlani
22-23
Blažek – kolekcia jar/leto 2020
24-25
H&M – spolupráca
s kolumbijskou návrhárkou
26-27
Planet Paris – najštýlovejšie
mestá sveta
28-29
Petra – viac ako div sveta
30-31
Svieže jarné recepty
32-33
IDEXE – detský diktát módy
34
Curaprox
35
M-bank
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Fotonákupy

Ako nebo,
ako more
Modrá ovládla svet. Klasická modrá
bude na nás v roku 2020 kričať zo
všetkých módnych ciest. Nenechajte
sa limitovať len jedným odtieňom,
ale dajte priestor vo svojom živote
všetkým tónom tejto skvostnej farby.
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PÁNSKE SAKO – BLAŽEK – 299,00 €
CESTOVNÁ TAŠKA – BUSHMAN – 147,90 €
PÁNSKA ŠATKA – BUSHMAN – 19,90 €
KNIHA SLO VEGÁN – PANTA RHEI – 29,90 €
PLÁTENKY TOMMY HILFIGER – OFFICE SHOES – 59,95 €
PARFÉM – YVES SAINT LAURENT Y LIVE – 100 ml –
FANN PARFUMÉRIE – 109,00 €
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SPRCHOVÝ GÉL – MANUFAKTURA – 6,60 €
HODINKY SWISS – KLENOTY TREND – 319,00 €
FĽAŠA TERMO – ALBI – 15,99 €
PONOŽKY MODROTLAČ – FUSAKLE – 7,90 €/pár
DŽÍNSY LEE BLEDÉ / TMAVÉ – WRANGLER LEE –
91,99 € / 87,99 €
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LODIČKY DEEZEE – CCC – 24,95 €
ČIPKOVÁ PODPRSENKA – TEZENIS – 16,99 €
ČIPKOVÉ NOHAVIČKY – TEZENIS – 5,99 €
KABELKA FURLA MINI – SPELL – 270,00 €
SVETRÍK TMAVOMODRÝ – LINDEX – 29,99 €
SUKŇA SVETLOMODRÁ – ORSAY – 24,99 €
SLNEČNÉ OKULIARE – GATE – 4,98 €
SOĽ DO KÚPEĽA – MANUFAKTURA – 12,00 €
HYDRATAČNÉ SÉRUM – YVES ROCHER – 16,90 €
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SVIEČKA MALÁ – GATE – 1,98 €
LAK NA NECHTY SVETLOMODRÝ – PUPA – 5,90 €
LAK NA NECHTY S TRBLIETKAMI – PUPA – 6,90 €
MODRÝ RÚŽ – PUPA – 10,90 €
OČNÝ TIEŇ – PUPA – 10,40 €
PRSTEŇ – DÓRA – 14,00 €
NÁUŠNICE – DÓRA – 14,00 €
BROŠŇA LIENKA – DÓRA – 16,00 €
BROŠŇA MUCHA – DÓRA – 15,00 €
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Móda

Módna
predpoveď

na jar 2020
Prelúskali sme sa novými
kolekciami a máme hneď dve
dobré správy. Farbou roka je
modrá, čo nám veľmi vyhovuje.
A tou druhou je, že množstvo
trendov prežilo rok v zdraví a my
sa z nich môžeme tešiť aj túto jar.
Bodky
Roztrhlo sa vrece s bodkami. Začalo sa
to už v zime, keď nám prišli na oči malé
čierne bodky a dámy predvádzali bodkovanú potlač na plesových róbach – bodkám
a kvetom sa vo svojej tvorbe excelentne
venuje napríklad slovenská návrhárka
Jana Pištejová. No a na jar nám svetoví
módni návrhári, akými sú Christian Lacroix,
Balmain alebo Carolina Herrera, naordinovali hotovú bodkovanú smršť. Bodkovaná
je spodná bielizieň, sukne či jednoduché
tielka. Ak si trúfnete na väčší bodkovaný
kúsok, zaobstarajte si jedny neprehliadnuteľné bodkované šaty – nemusíte sa pritom
utiekať k tradičnej čiernobielej kombinácii,
červený či žltý podklad boduje tiež. Na veľkosti bodiek nezáleží, vo výkladoch zbadáte
drobné, no aj masívne.
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Vestičky
Tak ako sa na jednej televíznej stanici skončí posledný diel Priateľov a ide sa znova od
začiatku, tak je to aj s vestičkami. Rachel
(Jennifer Aniston) patria k sebe, to ona
ich globálne preslávila a my ich máme na
mólach znova – alebo je to možno skôr tak,
že nám spred očí ani na chvíľu nezmizli.
Koniec koncov, nič nie je viac sexi ako
zakomponovať do dámskeho šatníka pánsky prvok. Vestu si oblečte na košeľu pod
sako alebo na rolák a outfit doplňte úzkou
sukňou – presne tak to robievala Rachel.
Vestička šikovne zakryje menšie nedostatky
postavy (ak máte) a zvýrazní pekný dekolt
(ak máte).
Keď už sme pri pánoch, tak sa pri nich
chvíľku zdržme. Hoci, komu patrí klasická
biela košeľa, už dnes asi nerozsúdime. Je
a bude základným kúskom v šatníku každej
ženy, nech už je akákoľvek minimalistka.
Košeľa musí byť. Tá, ktorú si zaobstaráme
túto jar, bude teda opäť biela, no návrhári
ju pozdvihli originálnymi zaujímavými strihmi, pohrali sa spájaním materiálov, pridali
transparentné plochy, dokonca sme videli
aj perie. Biela ostáva, ale nebude to nuda.
Môžete sa odviazať.

Ak ste na sebe dávno nemali kožené nohavice, teraz je čas zaspomínať si na ten
pocit. Kožených nohavíc sú plné instagramy
aj fashion week-y, vŕzgajú všetci, ktorí vo
svete módy niečo znamenajú, a tak aspoň
jasne vidíme, ako ich nosiť štýlovo, no bez
toho, aby sme sa príliš vyhranili a vyzerali
tak, ako keby sme sa chystali na rockový
koncert. Celočierny outfit je to najjednoduchšie, ako s nimi naložiť, skombinujete
niekoľko odlišných materiálov, držíte sa
čiernej a hotovo, nemôžete urobiť chybu.
Alebo si ku koženým či koženkovým nohaviciam oblečte biely top alebo sveter a navrch
si vezmite béžový blejzer, prípadne trenchcoat. Outfit doplňte bielymi topánkami.
Len na okraj, kožené/koženkové nohavice
nájdete aj v iných farebných prevedeniach.
Videli sme vínové, béžové, zelené, ružové,
dokonca horčicovožlté! No zďaleka nejde
len o nohavice, lebo výklady zdobia parádne kožené šaty a topy a opäť, vestičky. Tie
vestičky...
Stieranie hraníc medzi ročnými obdobiami
akoby sa prejavilo aj v módnych trendoch.
Čo tým chceme povedať? Že sezónne
upratovanie šatníka prestáva byť dôležité,
napríklad šaty s dlhými rukávmi, ktoré sú
populárne v chladných mesiacoch, neodkladajte a noste veselo ďalej. Sú totiž jedným

z naj jarných trendov, obzvlášť populárne
sú šaty s golierikom, viazačkou, balónovými rukávmi. Dĺžka šiat je najčastejšie
midi, siahajú teda do polovice lýtok. A sú
vzorované. Vzor je povinný. Ak vám
pripomenú 70. roky, gratulujeme, máte
prehľad. Sedemdesiatky podobné
modely prinášali vo veľkom. Summa
summarum, ak majú vaše šaty dlhé
rukávy a mididĺžku a sú aspoň trošku
divoké, noste ich práve TERAZ. No
pozor, fanúšičky festivalov, budete
potrebovať aj šaty v maxidĺžke,
boho ani etno témy nikam neodchádzajú, florálne potlače už vôbec
nie. Jedny šaty šmrncnuté hippie
náladou budete potrebovať.
Ostalo tu vôbec niečo? Ako sme
už spomenuli v úvode, ostalo. Tak
ako boli koncom roka obchody plné
volánov, tak sú plné aj teraz. Volány
a volániky ešte vždy nie sú na ústupe.
Priehľadné materiály na šatách alebo
dokonca v kombinácii s pleteninami sa
tiež ešte na moment zdržia. Háčkované
vestičky a šaty oslavujú veľký comeback.
O maxidĺžkach, ktoré lichotia každému,
ani nehovoriac. Naopak, zvieracie vzory
a neónové farby teraz nechajte na chvíľu
tak – ich čas ešte určite príde.

V skratke
Sociálnym sieťam dominujú bundy a nohavice z vegánskej kože. A ešte chvíľu dominovať budú.
Neónové šialenstvo sa klania a porúča
(nachvíľu), ale žltá, horčicovožltá
a oranžová v žiadnom prípade. Pokojne
sa do týchto farieb ponorte od hlavy
po päty.
Pripravte sa na cestu časom,
šesťdesiatky a sedemdesiatky sú tu
zase a to znamená všeličo – špicaté
límce, povedzme.
Bye, tiger, vitaj lienka. Zvieracie vzory,
ktoré dominovali obchodom v zime,
vytláča obyčajná bodka.
Mokasíny a kruhové náušnice áno!
Tak ako minulý rok, tak aj teraz.
Viete háčkovať? Škoda, že nie. In je
to dieťa kvetov, ktoré doplní dlhé šaty
háčkovanou vestou a pridá denim.
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Kozmetika

Krásna
záhradníčka

Apotéka prináša produkty, ktoré nás spájajú
s tou najčistejšou prírodou. Je spojením
vedy, organických surovín, nekompromisnej
kvality, receptúr preverených časom
a dávnej histórie byliniek, ktoré odpradávna
mali známe liečivé účinky. Teraz prichádza
s novým radom Krásna záhradníčka.
Produkty Apotéky sú čisto organické. Na
ingrediencie, ktoré používame pri výrobe
našej kozmetiky a ich kvalitu, kladieme
nekompromisný dôraz. Lokálne bylinky si
pestujeme sami v našich eko-záhradách
v Chářoviciach a tie, ktoré v našom podnebí
nerastú, získavame od certifikovaných dodávateľov v tej najvyššej kvalite.
Dbáme na správne načasovanie zberu
pre spracovanie, aby sme zaručili tie najvhodnejšie a najčistejšie suroviny. Každá
bylinka a rastlinka má svoj vlastný ideálny
čas na zber, keď má najväčšiu silu účinku.
Extrakcia začne ihneď po zbere, keď je bylinka najšťavnatejšia, má v sebe najväčšiu
koncentráciu účinných zložiek a v extrakte
je zachovaná celá jej esencia. Pri používaní kozmetiky by sme mali mať na pamäti,
že to, čo je menšie ako póry a dostane sa
do styku s pokožkou, do nej preniká a dostáva sa do krvného obehu nášho organizmu. Musíme byť teda veľmi opatrní v tom,
čo na svoju pleť nanášame.
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Naša pokožka si preto zaslúži najčistejšie
a organické produkty v tej najvyššej BIO
kvalite, rovnako ako si zaslúži, aby sme jej
prejavovali lásku, nežnosť a starostlivosť
každý deň.
Poslaním Apotéky je robiť radosť a spájať
vás, zákazníkov, s najčistejšou krásou prírody, tradíciou, úprimnosťou a nežnosťou,
pretože láska, ktorú cítime k sebe a svojmu telu, je tým najkrajším darom prírody.
V našej predajni pocítite krásnu atmosféru,
príjemnú vôňu a tešiť sa môžete na milé
úsmevy našich kolegýň, ktoré vám ochotne
pomôžu s výberom správnej kozmetiky práve pre vašu pleť.

Krásna záhradníčka
Jar sa blíži a pleť túži po reštarte. Apotéka
prichádza s radom Krásna záhradníčka.
Ide o rozjasňujúcu petržlenovú kúru, ktorá pomôže pleť rozjasniť, zjednotiť tón
a redukovať vrásky aj pigmentové škvrny.

Je inšpirovaná tajomstvom skúsených
záhradníčok. Pleť je bežne vystavovaná
nadmernej záťaži, či už ste vášnivá záhradníčka alebo žijete vo víre veľkomesta.
Na pleť má vplyv zvýšený pobyt na slnku,
pobyt v klimatizovaných či vykurovaných
miestach, ale aj znečistené mestské
ovzdušie. Pleť stráca jas, je mdlá, unavená, objavujú sa tmavšie pigmentové
fliačiky, a preto sme vytvorili rad, ktorý pleti
dopraje reštart – zaistí, aby bola zase svieža, pevná a hydratovaná. Prečo sme použili petržlen? Má kúzelné vlastnosti, ktoré
navracajú pleti svieži a čerstvý vzhľad.

„Petržlen na tvári krásne
ťa rozžiari“

Petržlen je využívaný stáročia v domácnostiach celej Európy a stal sa neoddeliteľnou
súčasťou českej aj slovenskej kuchyne.
A odtiaľ ho potom cesta zviedla aj do nového
kozmetického radu Havlíkovej prírodnej apotéky. Pýtate sa prečo? Čítajte pozorne: vitamíny C, B1, B2, B3, B6, B12, E a A. Minerály
fosfor, mangán, vápnik, draslík, horčík
a chlór. Silica má silný detoxikačný účinok.
Posilňuje imunitný systém, je protizápalová,
zbavuje pleť škodlivých látok, pleť vyhladzuje
a rozjasňuje, redukuje pigmentové škvrny…
zoznam pozitív je viac než bohatý.

Kúra pre náročné obdobie

Predajňu HAVLÍK APOTEKA
nájdete v OC MLYNY Nitra
na prízemí.

Rad Krásna záhradníčka odporúčame
používať predovšetkým ako kúru po zime
a lete. Môžete ju používať kedykoľvek po
náročnom období, keď si to pleť žiada.
V rade nájdete hneď 5 produktov. Denný
krém, nočný krém, nočnú očnú masku,
nočný krém na ruky a petržlenové maslové
mydlo. Denný krém okamžite zjednotí pleť,
chráni ju pred vplyvom okolia a udržuje
ju sviežu. Nočný krém pleť intenzívne regeneruje a poskytuje jej starostlivosť celú
noc. Nočná očná maska s petržlenovým
olejom sa šetrne stará o očné okolie, aby
ste sa ráno prebudili s krásnym, rozjasneným a odpočinutým pohľadom. Nočný
krém na ruky svojím zložením intenzívne
regeneruje ruky, navracia im hebkosť a prispieva k udržaniu mladistvého vzhľadu
pokožky. Petržlenové tuhé maslové mydlo
vyrábame ručne a je určené na rozjasnenie mdlej unavenej pleti. Zaujala vás naša
ponuka? Príďte si do našej predajne vyskúšať vzorky a pocíťte účinky zázračného
petržlenu na vlastnej koži.
Náš tip: Z petržlenu si môžete vyrobiť aj
domácu pleťovú vodu. 2 lyžice nasekaných
petržlenových listov vložte do 200 ml vody
a varte zhruba 15 minút. Po vychladnutí pridajte lyžičku citrónovej šťavy alebo jablčného octu. Prelejte do fľaše alebo zaváracieho
pohára a nechajte uležať v chladničke 5 – 6
dní. Zmes používajte 2 x denne.
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Kastingy

Agentúra Elite
Bratislava
vyhlasuje kastingy
do najprestížnejšej
modelingovej súťaže

Schwarzkopf
Elite Model Look
SR 2020
Kastingy sa budú konať v dňoch od 16.
apríla do 24. apríla v obchodných centrách
vo všetkých regiónoch Slovenskej republiky. Do súťaže sa môžu prihlásiť slečny vo
veku 13 až 21 rokov s výškou nad 170 cm
a mladí muži vo veku 15 až 23 rokov s výškou nad 183 cm. Ambasádorkou súťaže
je topmodelka Michaela Kocianová, ktorá
bude sprevádzať všetkými kastingami.
Riaditeľ súťaže Schwarzkopf Elite Model
Look pre SR a ČR Saša Jány o projekte
hovorí: ,,Je skvelé mať za sebou takmer
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tri dekády takého úspešného projektu,
akým je Elite Model Look na Slovensku
a v Česku. Schwarzkopf Elite Model
Look odštartoval historicky najväčší počet
úžasných modelingových kariér v našich
krajinách. Rozšírenie pôsobnosti súťaže
o mužskú divíziu prinieslo širší záber
v oslovovaní mladej generácie a vyhľadávaní talentov. Teší ma dôvera, ktorú nám
na kastingoch každý rok prejavujú tisíce
nových tvárí, no zároveň nás to zaväzuje
k splneniu očakávaní v oblasti manažmentu kariéry vybraných finalistov“.
Zo súťaže Elite Model Look, organizovanou agentúrou Elite Model Management,
vzíde každý rok budúca hviezda modelingového priemyslu. Od svojho vzniku roku
1983 vyhľadáva Elite Model Look nové
talenty po celom svete. V Českej republike
a na Slovensku sa súťaž Elite Model Look
organizuje od roku 1992. Objemom, kvalitou a profesionálnym prístupom je dnes
táto súťaž najväčšou a najprestížnejšou
svojho druhu na svete. Koná sa vo viac než
30 krajinách sveta a každoročne sa do nej
prihlásia desaťtisíce začínajúcich modeliek
a modelov.

Prostredníctvom Elite Model Look boli
objavené mnohé známe tváre z titulných
strán svetových módnych časopisov. Súťaž
pomohla odštartovať kariéru takých modelingových hviezd, ako sú napríklad Cindy
Crawfordová, Gisele Bündchenová, Linda
Vojtová (svetová víťazka Elite Model Look
2000), Michaela Hlaváčková, Michaela
Kocianová, Denisa Dvončová (svetová
víťazka Elite Model Look 2003) a Sasha
Gachulincová. Z novej generácie to sú modelky Eva Klímková (svetová víťazka Elite
Model Look 2013), Barbora Podzimková
(svetová víťazka Elite Model Look 2014),
Jana Tvrdíková (svetová víťazka Elite
Model Look 2016) či model Andrej Chamula
(svetový víťaz Elite Model Look 2019).
A ako kastingy súťaže prebiehajú?
Všetci účastníci absolvujú krátky vstupný pohovor so zástupcom agentúry Elite
a získajú darčeky od partnerov projektu
a časopis EMMA. V rámci kastingov bude
prebiehať žrebovanie o výrobky vlasovej
kozmetiky Schwarzkopf, vlasového stajlingu Rowenta for Elite Model Look a produkty dekoratívnej kozmetiky ARTDECO.
Schwarzkopf odborníci poradia, ako sa

starať o vlasy, a zástupcovia spoločnosti
Rowenta na vybraných kastingoch ukážu,
ako si ľahko a rýchlo upraviť vlasy na každú
príležitosť.
V priebehu kastingu predvedú modelky agentúry Elite Model Management
Bratislava nové trendy v oblasti účesov a farieb na vlasy na rok 2020 – Schwarzkopf
Looks. Nové trendy zvečnil známy fotograf
Armin Morbach. Všetci záujemcovia, aj z radov sprievodu, rodiny, kamarátov či divákov,
ktorí si chcú nechať poradiť so starostlivosťou o vlasy, môžu absolvovať zadarmo analýzu vlasov od značky Schwarzkopf.

Do 14 dní od skončenia kastingov budú
kontaktovaní všetci adepti postupujúci do
semifinále, ktoré sa bude konať v júni tohto
roku v Bratislave. Vybrané slečny a mladí
muži sa v auguste zúčastnia na národnom
finále, ktoré sa uskutoční na Pražskom
hrade!
Vďaka štruktúre súťaže sa každá víťazka
a víťaz národného finále zúčastňuje medzinárodného finále, tento rok už 37. ročníka,
počas ktorého absolvuje množstvo fotení,
kurz chôdze po móle a rozhovory pre médiá. Súťaž vyvrcholí galavečerom, na konci
ktorého porota zostavená zo známych
osobností a odborníkov, vyhlási budúcu
hviezdu agentúry Elite. Finalisti získavajú
garantované zmluvy s agentúrou Elite v celkovej hodnote 730.000 eur.
Ako povedala topmodelka Dorota Kullová:
„Prelomovým momentom, ktorý mi zmenil
život, bola účasť na kastingu Schwarzkopf
Elite Model Look. Dovtedy som videla svoju
budúcnosť v tenise, súťažiach a neskôr v trénovaní. Kastingy mi na moje veľké prekvapenie otvorili dvere do novej dimenzie – do
sveta modelingu. Som vďačná za všetky zážitky a skúsenosti, za každé fotenie a prácu,
ktorej môžem byť súčasťou.“
Generálnym partnerom súťaže Schwarzkopf
Elite Model Look SR 2020 je Schwarzkopf,
ďalšími partnermi sú Rowenta for Elite
Model Look, expert na krásu ARTDECO
a lifestylový internetový magazín Feminity.

Mediálnymi partnermi sú rádio Europa 2,
magazín EMMA, Bigmedia a Fashion TV
czech&slovak.

ELITE WORLD
Elite World je súčasťou skupiny Elite
Licensing, ktorá sa zameriava na služby v módnom priemysle a je vlastníkom
newyorskej modelingovej agentúry The
Society, ktorú zastupujú supermodelky,
ako Adriana Lima či Kendall Jennerová. Do
portfólia Elite Licensing ďalej patrí modelingová sieť Women.
Modelingová agentúra Elite bola založená
v Paríži v roku 1972 a počas svojho pôsobenia sa vypracovala na najprestížnejšiu
agentúru na svete.
Agentúra Elite ako dôležitá hybná sila
v modelingovom priemysle položila základy manažmentu v modelingu a aj naďalej
pokračuje v inováciách vo svete modelingových agentúr. Jej prístup k obchodu je
založený na predajnej sile, ktorou je schopná modelkám dopomôcť k dosiahnutiu medzinárodnej úrovne, a tak ich posunúť až
na stupienok supermodeliek. O dievčatá je
pritom postarané na vysokej profesionálnej úrovni. Ako zástanca etického kódexu
v modelingovom priemysle podporuje
agentúra Elite prísne dodržiavanie zdravého životného štýlu.

Veľkonočné
a farmárske
mestečko

3. – 9.4.2020
9.00 – 20.00 h
Predajné stánky s tradičnými
domácimi potravinami a ručne
vyrábanými jarnými dekoráciami
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Staré divadlo

STVORENIE
v Starom divadle

Treťou premiérou Starého divadla
Karola Spišáka v Nitre v aktuálnej
sezóne je autorská inscenácia
Stvorenie pod taktovkou
hosťujúcej bulharskej režisérky
a výtvarníčky Magdaleny Mitevy.
Do súčasného repertoáru prispela
ukážkou svojej zručnosti v oblasti
tzv. čierneho divadla, ktoré
využíva hru farieb na čiernom
pozadí. Hoci takáto forma dnes
nie je často využívaná, o to viac je
divácky zaujímavá. Vytvára totiž
dokonalú optickú ilúziu, v ktorej
sa naplno prezentujú schopnosti
bábkovodičov, a tak ponúka výlet
do detského sveta, do krajiny
plnej fantázie, zhmotňujúcej sa
na javisku. Staré divadlo týmto
projektom zároveň nadväzuje
na formou podobné úspešné
produkcie zo svojej histórie.
Inscenácia Stvorenie vychádza z biblickej
predlohy – z knihy Genezis, no určite netreba očakávať iba jej fádne pretlmočenie.
Miteva posúva vnímanie príbehu omnoho
ďalej. Ponúka nový náhľad na to, kto sme,
kde sme sa tu vzali, ako vnímame svet a čo
sa ukrýva v našom vnútri. Zameriava sa
na našu túžbu stúpať stále vyššie, dotknúť
sa neba a hlavne porozumieť všetkému
„nad nami“. Divákovi to všetko podáva s jej

charakteristickým nadhľadom a humorom
otočeným priamo na nás, ľudí. Ukazuje tiež,
ako malo a nedokonalo pôsobíme v porovnaní so všetkým naokolo, s majstrovským
dielom Boha, prírody, vesmíru alebo čohokoľvek, v čo práve veríme. Vďaka jej neutralite na pôde častých názorových rozkolov,
viery, dokáže osloviť širokú škálu divákov
a priviesť ich k zamysleniu a úvahám o tom,
čo máme spoločné – zrod civilizácie a sveta.
Takáto téma otvára filozofické problematiky,
čím určite zaujme aj dospelého diváka, no
Staré divadlo ju prináša už deťom v predškolskom veku, aby aj ony mohli na chvíľu rozjímať nad veľkoleposťou sveta a vydať sa do
dávnych vekov na vlne ich bohatej fantázie.
To všetko za pomoci farieb žiariacich v UV
svetlách a divadelných optických kúziel, ktoré pomáhajú budovať estetické a umelecké
cítenie u detí. Všetky bábky, scénické návrhy
a riešenia sú súčasťou autorkinho konceptu.
Miteva sa prevažne vyjadruje pomocou sily
scénických obrazov a inak tomu nebude ani
v prípade nonverbálnych scén Stvorenia.
Atmosféru tak namiesto slov doplní hudba
z pera Konstantina Ilievského, bulharského
hudobníka žijúceho na Slovensku.

Celý inscenačný proces je bezpochyby
zážitkom aj pre samotných hercov, keďže
prevažnú časť obsadenia tvoria nové posily
súboru (Bednarič, Fico, Kozáková, Hollý).
Viacerí z nich si čierne divadlo vyskúšajú po
prvý raz. Výzvou je určite aj spôsob, akým
režisérka k hercom pristupuje – nepredkladá im celú predstavu hneď na začiatku,
ale necháva ich postupne odkrývať čaro
príbehu, vodenia bábok a pozýva ich byť
súčasťou tvorivého diania na scéne. Takto
súbor nadväzuje na využívanie postupov
autorského divadla, ktorého prvky môžeme
nájsť už v prípade Veľkej továrne na slová.
Zároveň sa divákom ponúka príležitosť na
stretnutie s tvorbou ďalšieho zahraničného
režiséra, ktorý so sebou prináša nový pohľad a formy. To obohacuje nielen dramaturgiu repertoáru, ale aj divákov, ktorých vedie
zatiaľ neprebádanými chodníkmi.
Stvorenie má vďaka svojim témam aj forme
potenciál zaujať široké vrstvy divákov a zároveň rozšíriť ich umelecké obzory. Vďaka
svojej vizuálnej bohatosti môže byť lákadlom doma i vo svete. Prináša totiž možnosť
na okamih prerušiť každodennú rutinu a dopriať si na chvíľu pozastavenie nad veľkoleposťou sveta a povoliť uzdy fantázie ukrytej
v každom z nás.
Nikoleta Tužinská
dramaturg Starého divadla v Nitre
Foto: Michal Lachkovič
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Kino

BLOODSHOT
2D, 3D so slovenskými titulkami
Vin Diesel sa v novom trileri podľa
úspešného komiksu predstaví ako
BLOODSHOT – supervojak, ktorý je vďaka
armáde nanobotov v jeho žilách prakticky
neporaziteľný. Ako sa však zachová, keď
zistí, že spoločnosť, ktorá ho vytvorila, mu
vyrába falošné spomienky a využíva ho
ako zbraň?
Réžia: Dave Wilson
Hrajú: Vin Diesel, Guy Pearce, Sam
Heughan, Eiza González, Toby Kebbell

Jar v KINE

od 12. 03. 2020

TICHÉ MIESTO 2
2D, 2D ATMOS
so slovenskými titulkami

Vraciame sa do sveta, v ktorom
hlasnejší zvuk môže znamenať
rozsudok smrti. „Rozbitá“ rodina,
hľadá cestu na záchranu vo svete,
v ktorom sa nedajú uplatňovať pravidlá,
a preto musia ďalej v tichosti bojujú
o prežitie. Sú nútení vydať sa na cestu
do neznáma a rýchlo si uvedomujú, že
príšery, ktoré sa riadia zvukom, nie sú
jedinou hrozbou, ktorá na nich číha.

od 19. 03. 2020

Réžia: John Krasinski
Hrajú: Emily Blunt, Cillian Murphy,
Djimon Hounsou, Noah Jupe,
Millicent Simmonds

MULAN

2D, 3D so
slovenským
dabingom,
slovenské titulky

od 26. 03. 2020
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Keď čínsky cisár vydá
nariadenie, že jeden
muž na rodinu musí
slúžiť v cisárskej armáde
k obrane zemi pred
útokmi zo severu, Hua
Mulan, najstaršia dcéra
uctievaného bojovníka,
zaujme miesto svojho
chorého otca. V prezlečení
za muža prekonáva Hua
Jun nástrahy na každom
kroku svojej cesty a učí
sa využívať vnútornú silu
a spoznáva svoj skutočný
potenciál.
Réžia: Niki Caro
Hrajú: Yyfei Liu, Donnie
Yen, Jet Li, Gong Li,
Utkarsh Ambudkar

NIE JE ČAS ZOMRIEŤ
2D, 2D ATMOS so slovenskými titulkami
James Bond, agent 007, skončil aktívnu službu a užíva
si zaslúžený oddych na Jamajke. Pokoj však nemá
dlhé trvanie – objaví sa totiž jeho starý priateľ Felix
Leiter z CIA a požiada ho o pomoc. Misia na záchranu
uneseného vedca sa ukáže byť oveľa zradnejšou, ako
spočiatku vyzerala. Bond sa počas nej dostane na stopu
nevyspytateľného zločinca, ktorý disponuje nebezpečnou
a veľmi ničivou novou technológiou.
Réžia: Cary Joji Fukunaga
Hrajú: Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes,
Naomie Harris, Léa Seydoux

od 08. 04. 2020

od 30. 04. 2020

od 16. 04. 2020

TROLLOVIA:
SVETOVÉ
TURNÉ

2D, 3D so slovenským
dabingom
Kráľovná Poppy sa
vysporiadala s trolložravými
Bergeny. Myslela si, že svet už
bude navždy úplne dokonalý.
Po čase však zistila, že v jej
svete žijú aj ďalší Trollovia,
ktorí vyznávajú iný druh
hudby než oni. Existujú rôzne
druhy hudobných Trollov.
A rockoví by chceli ovládnuť
celý trollí svet. Aj ten, v ktorom
vládne ona. Tu sa začína
nové animované hudobné
dobrodružstvo o záchranu
celého sveta Trollov.
Réžia: Walt Dohrn, David P.
Smith

KRÁLIK
PETER NA
ÚTEKU
2D so slovenským
dabingom

Obľúbený nespratník Peter
a jeho kamaráti sa vracajú!
Už v apríli sa šibalský králik
rozhodne utiecť od svojej
rodiny, pretože si myslí, že
svojím správaním spôsobuje
iba problémy. No v meste
ho čakajú dobrodružstvá,
o ktorých ani nesníval...
Réžia: Will Gluck
Hrajú: James Corden,
Domhnall Gleeson, Rose
Byrne, David Oyelowo

od 21. 05. 2020

od 30. 04. 2020

BLACK
WIDOW

2D, 3D so slovenskými
titulkami
V akčnom špionážnom trileri
Black Widow sa musí Natasha
Romanoff alias Čierna vdova
vysporiadať so svojou temnou
minulosťou a nebezpečným
sprisahaním, ktoré súvisí s jej
minulosťou. Je prenasledovaná
silami, ktoré sa v snahe
dostať ju nezastavia pred
ničím. Natasha sa musí
medzitým popasovať aj so
svojou špiónskou minulosťou
a väzbami, ktoré pretrhala
dávno pred tým, ako sa z nej
stal Avenger.

RÝCHLO
A ZBESILO 9
2D, 2D Atmos so
slovenskými titulkami

Dominic Toretto má už zase
rodinné problémy, teraz ale
úplne iného charakteru,
ako by sa asi čakalo. Na
scénu prichádza nový „hráč“.
Kyberteroristka Cipher sa
naviac dostáva z prehry,
ktorú jej partička okolo Toretta
uštedrila v ôsmej časti, a je
odhodlaná im to všetkým vrátiť
aj s úrokmi.
Réžia: Justin Lin
Hrajú: Vin Diesel, Jordana
Brewster, Michelle
Rodriguez, John Cena,
Tyrese Gibson

Réžia: Cate Shortland
Hrajú: Scarlett Johansson,
Florence Pugh, David
Harbour, Rachel Weisz

Kino Mlyny Cinemas
nájdete v OC MLYNY Nitra
na 2. poschodí.
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Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Divadlo

Andreja
Bagara

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre 6. marca 2020
uviedlo premiéru inscenácie Dom. Ide o nový text
autorky Anny Saavedry, ktorý vznikol na motívy
Lorcovej drámy Dom Bernardy Alby (1936). DAB hru
uvádza pri príležitosti 70. výročia svojho založenia.
Divadlo sa rozhodlo priniesť na repertoár túto hru
po viac ako štyroch desaťročiach od uvedenia prvej
premiéry slávnej inscenácie Jozefa Bednárika
v roku 1979, kde rolu Bernardy Alby stvárnila Žofia
Martišová. Tentoraz sa herečka predstaví v role Márie
Jozefy – matky Bernardy Alby.
Tvorcovia pripomínajú, že v novom spracovaní inscenácie nechceli
rekonštruovať Bednárikovu inscenáciu. Ide o nový prepis hry Dom
Bernardy Alby so skráteným názvom Dom autorky Anny Saavedry,
českej autorky, ktorej texty už režisér hry Marián Amsler inscenoval.
V hre sa divákom predstavia Daniela Kuffelová, Žofia Martišová,
Lenka Barilíková, Andrea Sabová, Barbora Andrešičová, Nikolett
Dékány, Eva Pavlíková, Peter Oszlík a Tomáš Stopa.
V hre Dom Bernardy Alby opisuje Lorca tyraniu Bernardy, čerstvej
vdovy bohatého muža a matky piatich dcér. Prikáže držať smútok podľa tradície osem rokov a uväzní dcéry v dome. Neprijíma
hostí a svoje dcéry izoluje od okolitého sveta. „Samozrejme, keď
sú mladé dievčatá zatvorené v dome, začnú sa v nich búriť rôzne
vášne a emócie a o tom je táto hra. My sme ešte do nej pripísali
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postavu Federica Garcia Lorcu, autora inscenácie, ktorý nás bude
sprevádzať dejom. Bude to taký jeho komentátor, zároveň sa niečo
dozvieme o jeho osudoch, keď bol v roku 1936 popravený fašistami,
falangistami, ktorí pripravili v Španielsku revolúciu,“ povedal o inscenácii jej režisér Marián Amsler.
Pôvodná inscenácia Dom Bernardy Alby, ktorú v roku 1979 naštudoval Jozef Bednárik, bola mimoriadne úspešná a slávna. Tvorcovia
inscenácie Dom zvolili iný koncept ako J. Bednárik pred 40 rokmi.
„Témy sú podobné, ale spracovanie bude veľmi odlišné. My sa k hre
snažíme pristupovať s úplne inou poetikou. Bednárikova inscenácia
bola viac-menej realistická, snažil sa v nej otvárať témy, ktoré súviseli s danou dobou a jej atmosférou. My k téme inscenácie pristupujeme skôr poeticky, vizuálne, obrazovo, čiže nejdeme po úplne realistickej línii, ale hľadáme skôr také surrealistické obrazy a Lorcov
metaforický cit pre vizuálno. Lorca bol veľký priateľ Dalího, Buňuela
a celej tejto surrealistickej skupiny, čiže pristupujeme k tomu skôr
tak obrazovo, metaforicky a snažíme sa vytvoriť hudobno-pohybovú
javiskovú báseň,“ vysvetlil M. Amsler.
Scéna bude podľa tvorcov jednoduchá. Bude znázorňovať priestor
domu, v ktorom sú ženy uzatvorené pred okolitým svetom. Kostýmy
budú historizujúce, dobovo zaujímavé, pričom každá herečka bude
mať unikátny kostým. „Diváci v inscenácii uvidia celý dámsky herecký súbor DAB. Ide o veľmi silné postavy, každá jedna je zvláštna,
veľmi zaujímavá. Dúfam, že sa nám podarí vytvoriť súhru silného
ženského elementu. Bude to dramatická inscenácia, ale zároveň
bude aj veľmi múzická s množstvom pohybových situácií,“ uviedol
M. Amsler.

Poslednou premiérou
v jubilejnej 70. divadelnej
sezóne bude Láska slečny
Elliotovej
Premiéra divadelnej adaptácie posledného románu Jane Austenovej
je naplánovaná na 24. apríla vo Veľ kej sále DAB. Román vyšiel až
po jej smrti v roku 1818 pod názvom Persuasion (Presvedčenie).
Do slovenského jazyka bol preložený až v roku 2011 a vyšiel pod
názvom Láska slečny Elliotovej. Hlavnou postavou románu Láska
slečny Elliotovej je 27-ročná Anne Elliotová, ignorovaná a prehliadaná
ostatnými postavami. V spoločnosti začína byť vnímaná ako „stará
dievka“, s čím prichádza aj sociálne vylúčenie. Je považovaná
za najvyspelejšiu Austenovej hrdinku a zároveň nepredstavuje typickú
predstaviteľ ku jej noviel.
Príbeh sa začína predajom domu Elliotovcov,
ktorí sú vo finančných problémoch a sťahujú
sa do Bathu. Dom predávajú námornému
admirálovi Croftovi a jeho manželke. Brat
pani Croftovej je Frederick Wentworth, námorný kapitán. Pred takmer ôsmimi rokmi
s ním bola Anne zasnúbená, ale zasnúbenie
zrušila. Lady Russellová ju presvedčila, aby
to urobila, pretože v tom čase Wentworth nemal peniaze ani významnú rodinu. Anne sa
nechala presvedčiť a nevydala sa. Po vojne
s Napoleonom získal Wentworth majetok
a prichádza za svojou sestrou na anglický
vidiek, kde opäť stretáva aj Anne. Ozvú sa
staré city, keď sa obaja opäť stretnú?
Režisér Ľubomír Vajdička pripravuje prvú
divadelnú adaptáciu na Slovensku tohto

menej známeho, posledného románu Jane
Austenovej. Jeho snahou je predstaviť inú
tvár Austenovej hrdiniek, ale priniesť aj
dobový pohľad na Anglicko začiatku 19.
storočia, vzťahy, city, postavenie žien, sociálne pomery v dobe poznačenej vojnami
Anglicka s napoleonskými vojskami.
Hrajú: Viktória Petrášová, Martin Fratrič,
Andrea Sabová, Nikolett Dékány, Daniela
Kuffelová, Anton Živčic, Eva Pavlíková,
Tomáš Stopa, Ivan B. Vojtek, Gabriela
Dolná, Peter Oszlík, Martin Nahálka, Lenka
Barilíková, Marián Viskup, Andrej Remeník,
Tomáš Turek, Jana Labajová, Katarína
Macková.

DAB opäť do
Nitry prinesie
to najlepšie
z tvorby
slovenských
a českých
divadiel
Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre
aj tento rok koncom mája ponúkne
nitrianskemu publiku divadelnú
prehliadku Made in Czechoslovakia.
Milovníci divadla sa tak môžu opäť
tešiť na skvelé inscenácie slovenských
i českých divadiel.
Program tretieho ročníka prehliadky
už naberá reálne kontúry. Slovenské
komorné divadlo Martin príde do
Nitry s autorským divadelným projektom Zem pamätá, ktorý je hudobnou
biografiou Karola Duchoňa v réžii
renomovaného českého režiséra Jiřího
Havelku. Slovenské národné divadlo
sa predstaví autorskou inscenáciou
o poslaní umelca v súčasnosti s názvom Dnes večer nehráme. Horácke
divadlo Jihlava sa nitrianskemu
publiku predstaví inscenáciou Škola
základ života, ktorá bola predlohou
slávnej rovnomennej českej filmovej
komédie. Pražské divadlo Cirk La
Putyka príde na divadelnú prehliadku
do Nitry s rodinnou hrou Biograf určenou pre rodičov s deťmi.
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Jarné aktivity

Preteky v bzučaní, štebotaní
a kvitnutí sú tesne pred
štartom. Obklopte sa zelenou
a vychutnajte si každé z jarných
mámení spolu s nami.
Venujte sa guerrillovému záhradkárčeniu. Áno,
pojem guerrilla gardening naozaj existuje.
Aktivista (vy) sa ujme kúska pôdy, o ktorý nikto
nemá záujem, a postará sa, aby vyzeral k svetu.
Nejde o hektáre ani áre, ale skôr o pôdne drobnosti typu predzáhradka. Opustené plôšky sa
nájdu aj medzi panelákmi alebo hoci aj pri potoku,
ku ktorému chodievate venčiť psa. Netreba na to
žiadne veľké zručnosti ani vybavenie, niekedy stačí
dať do poriadku zanedbaný múr či krík, vyhrabať
lístie z niekoľkých jesení, odniesť preč neporiadok
a napadané konáre, potom priniesť všetky možné
cibule narcisov, hyacintov a tulipánov, ktoré doma
máte, napchať ich do zeme a tešiť sa na nasledujúcu jar. Cibuľky zo supermarketu bývajú nezvyčajne
životaschopné, neverili by ste (hoci, každá minca
má dve strany, čítajte nižšie).
Starostlivosť o izbové rastliny začína byť čoraz
populárnejšia. Už nikto neverí, že zalievať fikusy
a množiť kaktusy či fialky je záľuba skôr pre zrelých
ľudí. Mať doma kúsok svojej mestskej džungle
je oblažujúce pre myseľ – nič s tým nenarobíme,
zaboriť prsty do hliny a túžba vypestovať život je hlboko ľudská. Možno ju v sebe objavíte aj vy. Uvidíte,
ako sa budete tešiť z pučiacich lístkov. Áno, vieme,
ani my sme nedávali pozor, keď sa doma hovorilo
o tom, čo potrebuje svokrin jazyk, ale veríme, že to
zvládneme. Začínajúci izboví záhradkári nájdu dobré rady aj na FB. Pridajte sa do skupiny Svokrine
jazyky a dozviete sa všetko, čo potrebujete, aj to, či
sa akási fittonia hodí do suchého teplého panelákového bytu. Inak, pekná je, tá fittonia...
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Keď už sme pri zelenom, akokoľvek je to
lákavé, skúsme si príliš často nekupovať
kytičky rezaných kvetov zo supermarketov – ani na jar nie. Myslieť za roh a v súvislostiach, to je to, čo je teraz najviac
trendy. Tieto kvietky sa nezalievajú láskou,
ale pesticídmi. Nesmiernym množstvom
chemikálií, ktoré neostávajú len v pôde,
ale aj na ľuďoch, ktorí na kvetinových farmách pracujú. Kvety k nám letia zďaleka
a za tú uhlíkovú stopu to nestojí. Potrebujú
množstvo vody, ktorá potom chýba pri pestovaní plodín. Potrebujeme doma v Ivanke
pri Nitre kyticu ruží z ďalekej Kene? Nie
nevyhnutne. A keď sa počas roka vyskytne
príležitosť darovať kyticu rezaných kvetov
(svadby, jubileá, promócie) vymyslime
to inak. Napríklad Iniciatíva Ľudia ľuďom
prináša príbehy konkrétnych ľudí, ktorým
pomôže každé euro.

A ešte pre TOTO milujeme jar

Pre prechádzku zakvitnutou alejou
ovocných stromov. Ak navyše radi fotíte
a chcete malebné jarné zábery, odvezte
sa do Bielych Karpát, do hociktorej z dedín Bošáckej doliny, ktorá je na jar posiata
zakvitnutými čerešňami, slivkami a jabloňami a ulovte skvelé zábery. Tá vôna
a ty panaromata! Sady, ktoré zvyčajne
na jeseň vyhľadávame, aby sme si v nich
naoberali jablká, vyzerajú v apríli a v máji
prekrásne.

Pod oknami to vyspevuje ostošesť a my
môžeme hádať, ktorý spevavec sa to práve
ozval. Máme pre vás tip na sobotný výlet.
Cieľom bude Liptovské Revúce a rozprávková vtáčia záhrada Miroslava Šanigu,
v ktorej je snáď dvesto vtáčích búdok.
Vyzerá a znie to tam ako vo vtáčom úli.
Slnko. Čakali sme naň ako na spasenie, a tak
nevynechajme ani jediný deň na prechádzku
pomedzi lúče. Dajte si takú rýchlu, aby ste sa
pri nej spotili a nebudete mať výčitky svedomia, že ste v ten deň neboli vo fitku (dupľom,
keď jar prišla o dva kilogramy skôr).
Jar prospieva zdraviu – môžeme sa začať
otužovať. Otužovanie je naozaj veľmi zdravé a je večná škoda, že ho ľudia majú prepojené len s ľadovými medveďmi. Prechodné
obdobia sú na otužovanie ako šité a my
máme pre vás hneď niekoľko tipov: Pri
prechádzke, keď je ešte zima, ale krásne
a slnečno, sa v prírode skúste vyzliecť do
trička a doprajte telu otužovanie vzduchom.
Prestaňte sa chladu báť a ráno v pyžame
dokorán otvorte okno a vyvetrajte. Pokojne
na ten balkón vyjdite a chvíľu tam ostaňte.
Spávajte pri otvorenom okne a neriaďte sa
kalendárom, ale vlastným pocitom. Možno
zistíte, že znesiete viac než ostatní a že už
je dávno čas na tenisky (veď kto už sa dnes
riadi kalendárom). Keď vám je vonku zima,
tak sa namiesto pridania ešte jednej mikiny
jednoducho viac hýbte. Tak sa to vlastne

celé začína. To je to, čo môžete urobiť hneď
teraz – pri najbližšej prechádzke si na seba
vezmite o jednu vrstvu oblečenia menej.
Jar ľúbime aj preto, že je zľahka šialená
a nevyspytateľná. Presne tak ako vy, keď
ráno kráčate do práce zababušená v páperovej bunde a poobede na zastávke lížete
prvú jarnú zmrzlinu, lebo bez nej to nešlo. Jar
je čarovná. Potvrdzuje to deväť z desiatich
opýtaných (a ten desiaty je alergik). Trvá len
chvíľku a o to viac si ju treba vychutnať. Na
moment, keď kaviarne otvoria terasy a my
sa tam môžeme nenápadne obaliť do deky
a nastavovať tvár slnku, sa každý rok veľmi
tešíme a dúfame, že teraz už aj vy.
Ozaj, máte už svoj jarný rituál? Šup-šup, nejaký si nájdite. Čo tak otvorenie bedmintonovej
sezóny? Je možné, že ošúchané rakety a košík ešte nájdete, ale ak by aj nie, zase taká
veľká investícia to nie je. No pozor, hrať treba
vonku, ten halový, rýchly, ten sa neráta! :)
Extra jarný tip: Pridajte sa k Critical Mass
Nitra. K neformálnej spoločnej cyklistickej
jazde mestom na oslavu cyklistiky a uplatnenie práv cyklistov v premotorizovanom
meste. Cieľom nie je blokovať premávku,
ale požiadať o rešpekt, o to, aby sa s cyklistami v meste rátalo. Stačí prísť vždy
v posledný piatok v mesiaci o šiestej na
Svätoplukovo námestie v Nitre.

Mesto Nitra

Prestížne

Srdce na dlani
získalo sedem najlepších
Nitrianske centrum
dobrovoľníctva v spolupráci
s mestom Nitra ocenilo
dobrovoľníkov za ich činnosť
a spoločenskú angažovanosť
v minulom roku. V 9. ročníku
podujatia organizácie poslali 36
nominácií so 70 dobrovoľníkmi.
Ocenenia Srdce na dlani si
od primátora Mareka Hattasa
prevzalo 19 iniciatívnych
a ochotných ľudí.
Dobrovoľníci boli nominovaní v siedmich
kategóriách. Ocenenie Srdce na dlani
v kategórii dobrovoľník v oblasti výchovy
a vzdelávania si prevzal Tibor Seidl, učiteľ
zo ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre. V kategórii práce s deťmi a mládežou bola ocenená Soňa Lavová.
Najlepšou dobrovoľníčkou do 18 rokov je
Michaela Alexandra Bahelková, nominovanú 23. skautským zborom Nitrava. Srdce
na dlani v kategórii dobrovoľník v sociálnej
a zdravotnej oblasti získal Pavol Kiš, ktorého nominoval Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre.
V oblasti kultúry a umenia sa najlepším
dobrovoľníkom stal Pavol Ferčák, ktorého
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nominovalo OZ Triptych a Nitrianske centrum dobrovoľníctva. V oblasti športu si za
svoje aktivity a pomoc Arabeske ocenenie
prevzali Karol Stýblo s kolektívom, ktorý
tvorili Sarah Stýblová, Barbora Jaklovská,
Tibor Mušák, Katarína Jaklovská, Tomáš
Jaklovský, Sarah Shmony Albelaty, Linda
Kováčová, Sylvia Kubaňová, Kristína
Lisková, Beáta Ivičová, Andrea Lukáčová
a Terézia Varšavová.
Novinkou tohto ročníka bola kategória škola
priateľská k dobrovoľníctvu. Ocenenie v tejto novej kategórii prevzali zástupcovia ZŠ
kráľa Svätopluka, ktorá systematicky vedie
svojich žiakov k dobrovoľníctvu.
Mestská poslankyňa a predsedníčka správnej rady NCD Petra Ajdariová na margo
oceňovania povedala: „Veľmi pozitívne vnímam, že Nitrianske centrum dobrovoľníctva
prostredníctvom takéhoto galavečera nielenže ocení dobrovoľníkov, ale má možnosť
ich aj predstaviť a zviditeľniť na verejnosti,
pretože žiaľ, nie je veľa možností a príležitostí ako predstaviť túto nezištnú pomoc,
vykonávanú 365 dní v roku.“
Vedúca
odboru
sociálnych
služieb
Mestského úradu v Nitre a členka Správnej
rady NCD Naďa Šimová vysvetlila, že každoročne začiatkom roka zasadá správna
rada NCD: „Tento rok sme zmenili spôsob

Cena sa udeľovala
na galavečere
v Synagóge po
deviaty raz

Ocenenie Srdce na dlani
za rok 2019 získali:
Kategória dobrovoľník/dobrovoľníčka
do 18 rokov: Michaela Alexandra
Bahelková, nominovaná 23.
skautským zborom Nitrava.

výberu, pretože chceme klásť dôraz na
to, aby sa ocenení cítili ako jedineční, aby
si zapamätali tento pocit, preto tohto roku
získa Srdce na dlani iba jeden z každej
kategórie.“
Mimoriadne pozitívne hodnotila tento
galavečer i mestská poslankyňa Jarmila
Králová. „Sama viem, aké je to byť dobrovoľníkom, pretože „dobrovoľníčim“ od
svojho detstva. Takéto oceňovanie je veľmi motivačné pre všetkých dobrovoľníkov.
Myslím si, že v dnešnej spoločnosti je to
už rarita, ak človek robí niečo pre dobro
druhého zo svojho nadšenia. Takisto si
veľmi vážim činnosť NCD, pričom verím,
že v krátkom čase budeme mať v Nitre
množstvo dobrovoľníkov.“
Cieľom podujatia Srdce na dlani je
prispieť k zviditeľneniu dobrovoľníkov
a dobrovoľníckych aktivít a zároveň upriamiť pozornosť širokej laickej i odbornej
verejnosti na význam a potrebu vykonávania dobrovoľníctva. Počas doterajších
ôsmich ročníkov si ocenenia prevzalo
284 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.
Slávnostné oceňovanie sprevádzalo
benefičné vystúpenie hudobnej skupiny
Desmod so spevákom Máriom Kollárom

Kategória dobrovoľník/dobrovoľníčka
v oblasti práce s deťmi a mládežou:
Soňa Lavová, nominovaná
občianskym združením Mareena
Kategória škola priateľská
k dobrovoľníctvu: ZŠ kráľa
Svätopluka v Nitre, nominovaná
Nitrianskym centrom
dobrovoľníctva
Kategória dobrovoľník v oblasti
výchovy a vzdelávania: Tibor
Seidl, nominovaný ZUŠ Jozefa
Rosinského v Nitre

alias Kulym, ktorý takisto patrí do tejto
skupiny pozitívne naladených ľudí, pretože pomáha občianskemu združeniu
KlauDIA. V zahraničí nakúpil moderné
zdravotnícke pomôcky, ktoré sú na
Slovensku zatiaľ nedostupné, a venoval ich nezištne deťom s diabetom.

Ľudmila Synaková
Foto: Ivan Janček

Kategória dobrovoľník v sociálnej
a zdravotnej oblasti: Pavol Kiš,
nominovaný Hospicom – domom
pokoja a zmieru u Bernadetky
v Nitre
Kategória v oblasti kultúry a umenia:
Pavol Ferčák, nominovaný OZ
Triptych a Nitrianskym centrom
dobrovoľníctva
Kategória dobrovoľník/dobrovoľníčka
v oblasti športu: Karol Stýblo
a kolektív (Sarah Stýblová, Barbora
Jaklovská, Tibor Mušák, Katarína
Jaklovská, Tomáš Jaklovský, Sarah
Shmony Albelaty, Linda Kováčová,
Sylvia Kubaňová, Kristína Lisková,
Beáta Ivičová, Andrea Lukáčová
a Terézia Varšavová), nominovaní
Arabeskou

Za svoju prácu v oblasti kultúry
a umenia si ocenenie Srdce na dlani
prevzal Pavol Ferčák.
Foto: Roman Oravec
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Pánska móda

Moderné strihy, luxusné
látky, nadštandardné
služby – také hodnoty
uznáva česká značka Blažek,
ktorá sa už viac ako 25 rokov
špecializuje na pánsku módu.
Obleky, košele, topánky,
tašky a ďalšie doplnky
navrhuje z prvotriednych
materiálov od popredných
svetových výrobcov. Každú
sezónu pripravuje nové
kolekcie na neformálne
aj slávnostné príležitosti.
Blažek má v Česku
a na Slovensku viac ako 30
obchodov, kde prezentuje
svoje kolekcie a poskytuje
ďalšie nadštandardné služby,
ako je šitie košieľ a oblekov
na mieru, krajčírske úpravy
a módne poradenstvo.
Po novom taktiež môžete
navštíviť Krajčírstvo Blažek
v Nekázance 11 v Prahe 1.

Predajňu BLAŽEK
nájdete v OC MLYNY
Nitra na 1. poschodí.
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Tvárou novej kampane
Blažek jar/leto 2020 je herec
Roman Vojtek
Česká módna značka Blažek sa po dvoch rokoch lúči so
sériou kampaní Travel Journal a znovu stavia do popredia
známu osobnosť. Pre tento rok sa tvárou značky stal herec
Roman Vojtek so svojou ženou Petrou Vojtkovou. Je to
vôbec prvý raz, čo sa v kampani Blažek objavuje vedľa
muža aj žena. A nie je jediná. Novú kampaň jar/leto 2020
totiž nafotila módna fotografka Lucie Robinson, ktorá
svojím špecifickým výtvarným prístupom posúva hranice
módnej fotografie zase o kúsok ďalej. Šaty Petry Vojtkovej,
ktoré dopĺňajú Romanove outfity, pochádzajú z ateliéru
Tiqe Petry Balvínovej, známej českej návrhárky.
Celá kampaň sa fotila v lomoch na Berounsku, pričim neďaleko
Roman a Petra Vojtkovci bývajú. „V tohtoročnej kampani chceme
predstaviť vzťah dvoch ľudí, ktorí spolu trávia veľa času, ale zároveň

aj veľa pracujú, cestujú každý po svojej vlastnej osi a večer sa potom
stretávajú doma, pripravení navzájom zdieľať svoje zážitky,“ hovorí
o novej kampani Ladislav Blažek, majiteľ značky.
Manželia Vojtkovci sa stali úplne prvým párom, ktorý sa objavil ako
hlavná tvár značky Blažek. Obidvaja sa profesionálne pohybujú v hereckom a muzikálovom prostredí, a tak rozohrať vlastný príbeh na pozadí najväčšej tuzemskej módnej značky bolo pre Vojtkovcov viac než
prirodzené, o to viac, že Roman Vojtek má značku v obľube už dlhšiu
dobu. „Blažeka takzvane nosím a dokonce som sa v ňom aj oženil,“
usmieva sa. „Páči sa mi, že je to česká značka s tradíciou, a baví ma,
že ju teraz sám môžem po boku Petry prezentovať,“ dopĺňa Vojtek.
Príbeh novej kampane Blažek jar/leto 2020 je príbehom muža
a ženy v každodennom živote, ktorí sa spolu chcú cítiť dobre a chcú
vedľa seba aj dobre vyzerať. Prvú fotografiu uvidíte už 24. februára,
keď značka Blažek oficiálne spúšťa novú kampaň.
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Dámska móda

Johanna Ortiz

predstaví celú
kolekciu pre

H&M s potešením oznamuje, že po exkluzívnej pred-kolekcii
šiat sa v marci 2020 začne v plnom rozsahu spolupráca
s kolumbijskou návrhárkou Johannou Ortiz. Kolekcia 19
kúskov, ktorá zahŕňa dámske šaty, topy, sukne a plavky,
predstavuje exotickú farebnú paletu, tropické kvetiny
a dramatické siluety, ktoré sa stali synonymom značky
Ortiz. Hlavná kolekcia bude predstavená vo vybraných
obchodoch H&M a online 12. marca.
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Spolupráca je skutočným
stretnutím myslí: dizajnérsky
tím H&M odcestoval do
rodného mesta dizajnérky,
Cali – tiež známeho
ako hlavné mesto Salsy
v Kolumbii, aby úplne pochopil zložitú konštrukciu, ktorá
stojí za dizajnérskymi, veľmi
lichotivými návrhmi. Tím,
ktorý hosťovala Johanna vo
svojom elegantne zdobenom
dome, bol ponorený do
sofistikovaného bohémskeho
sveta Ortiz, aby si prezrel jej
archív a preskúmal jej typické
tropické potlače v nových
farebných paletách.

Kľúčové kusy zahŕňajú
žiarivo – červené kvetinové
maxi šaty, purpurové šaty
s anglickou výšivkou,
čierne vzorované šaty po
zem z viskózového krepu – jedného z obľúbených
materiálov Ortiz – a popelínovú sukňu na zips.
Extravagantné volány sú
dôležitým prvkom dizajnu,
dokonca sa objavujú aj na
asymetrických plavkách.
Kolekcia taktiež obsahuje
tunikovú popelínovú košeľu
a monochromatické blúzky,
ktoré čistia paletu svojou
jednoduchosťou.

„Johanna Ortiz má cit pre
vytváranie sebavedomých
a farebných vzorov, vďaka
ktorým máte chuť tancovať.
Táto kolekcia je oslavou
kolumbijskej tvorivej histórie
a remeselníctva a zároveň
príležitosťou priniesť Johannin
typický ženský štýl našim
zákazníčkam. Reakcie
na pred-kolekciu boli veľmi
pozitívne a teraz sa nemôžeme
dočkať, až uvidíme, ako
našich zákazníkov osloví táto
vzrušujúca kolekcia,“
hovorí Maria Östblom,
vedúca dámskeho dizajnu
v spoločnosti H&M.

„Znak Kolumbie – rytmus tanca
Salsa, krása elegantných orchideí
a paliem, ktoré tancujú pri ružovom
západe slnka – práve to môžete cítiť
v každom dizajne Johanny Ortiz.
Som nadšená, že som dokázala
naplniť túto kolekciu pôvabom
a predstaviť latinskoamerickú
kultúru zákazníkom H&M. Dúfam,
že zákazníčky budú nosiť kusy
z kolekcie naboso a s krásnou
kvetinou vo vlasoch,“
hovorí Johanna Ortiz, dizajnérka
a generálna riaditeľka značky.

Predajňu H&M nájdete
v OC MLYNY Nitra
na prízemí a 1. poschodí.
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Metropolitná móda

Najštýlovejšie
mestá sveta:
Naučte sa od nich
týchto 5 lekcií
Každý, kto už niekedy
niekam vycestoval, vie,
že cestovanie nie je
„nezmyselná zábava“,
ktorá stojí kopec peňazí.
Cestovanie nás učí, zoceľuje,
a rozširuje naše obzory. Aj
tie módne. Ide o detaily,
strihy a materiály, ktoré sú
na každom našom kroku. Ide
o vlastný štýl obyvateľov
nielen svetových metropol.
Inšpirujte sa s Planet Paris.

Nenamáhajte sa – Paríž

Nemusíme si opakovať stokrát povedané – Paríž bol a je top mesto módy. Aj preto ho máme
v našom názve! :) Sofistikovaný, elegantný, nonšalantný. Práve taký je štýl Parížanov. Základom
je vyzerať úžasne a vytvárať dojem, že vás to nestálo žiadnu námahu. A toto je ich tajnou
zbraňou: dokonale strihané nohavice, perfektne padnutá košeľa a kvalitné topánky.

26

Posuňte vlastné
hranice – Tokio

Východ vám to dá jasne
najavo – nebojte sa! Kombinujte
oversized tričká s dramatickými
strihmi. Outfit doplňte o vzory, za
ktorými sa otočí každý okoloidúci.

Ovládnite

všestrannosť -

New York

Keďže New Yorkom každoročne
prechádzajú všetky štyri ročné obdobia,
ženy v tomto meste sú nútené vyberať si
oblečenie, ktoré sa hodí na rôzne druhy
udalostí a do každého počasia. Noste
šikovné kúsky, v ktorých môžete ráno odísť
do práce, poobede do telocvične a večer
na rande. Je to skutočne veľmi praktické!

Dbajte na

detaily – Florencia
Nech už hľadáte čokoľvek,
u nás v Planet Paris
a Planet Paris for Men
nájdete módne trendy
všetkých svetových
metropol na jednom
mieste. Už takmer 30
rokov s vášňou vyberáme
každý kúsok oblečenia
a Slovenkám a Slovákom
prinášame len to
najštýlovejšie.

Predajňu PLANET PARIS
nájdete v OC MLYNY Nitra
na 1. poschodí
PLANET PARIS FOR MEN
na 2. poschodí

Kombinujte farby, vzory, materiály. Košeľa,
sako, topánky, šály, sukne – to všetko
môže mať úplne iný vzor a zároveň k sebe
dokonale padnúť. Sledujte nás aj na našich
sociálnych sieťach @planetparis.sk, my vás
to naučíme.

Podmaňte si

minimalizmus –
Štokholm

Minimalizmus nie je nudný, je geniálny! Národný šatník Škandinávie
je plný čistých línií, čiernej a bielej.
Skúste sa obliecť výlučne do bielej.
Alebo iba do čiernej. V tomto prípade
zabudnite na volány, čipky a na
hocičo, čo by mohlo rušiť dojem
jednoduchosti.
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Cestovanie

Nie je presne známe, kedy bola
Petra postavená, ale vieme,
že začala prosperovať ako
hlavné mesto Nabatejskej ríše
(Nabatejci – severoarabské
kmene) od prvého storočia
pred Kristom. Bohatou
ju spravil najmä obchod
s kadidlom, myrhou a korením.
Neskôr bola Petra pripojená
k Rímskej ríši a pokračovala
v rozkvete až do veľ kého
zemetrasenia v roku 363
po Kristovi, ktoré zničilo
veľ kú časť mesta. Toto
zemetrasenie v spojení so
zmenami v obchodných
trasách zapríčinili jej postupný
pád a Petra zostala takmer
vyľudnená.
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Až v roku 1812 sa švajčiarsky cestovateľ
Johannes Burckhardt pustil do tzv. znovuobjavovania Petry. Prezliekol sa za Araba
a presvedčil beduínskeho sprievodcu, aby
ho vzal do ,,strateného´´ mesta. Odvtedy
sa na Západe začala Petra považovať za
prekrásne starobylé miesto a postupne začala priťahovať pozornosť turistov z celého
sveta, čo platí až dodnes.
Petra ležiaca na juhozápade Jordánska
je známa ako ružovo-červené mesto. Toto
pomenovanie dostala podľa farby skál, do
ktorých je väčšia časť mesta vytesaná. Ruiny
s prvkami egyptskej, rímskej a gréckej architektúry, ktoré dýchajú obrovskou históriou, sú
zapísané na Zozname svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva UNESCO.
Monumentálna Petra však nie je ako iné
pamiatky, ktoré vidíte z diaľky. Úzkymi
cestičkami sa postupne dostanete k dych
vyrážajúcim pamiatkam. Niet sa čomu
čudovať, že tieto scenérie očarili nejedného filmového producenta, a tak sa stala
Petra miestom natáčania hneď niekoľkých
filmov, ako napríklad Indiana Jones alebo
Transformers.

Miestni beduíni vás lákajú od najlepších
dopravných prostriedkov (môžete si vybrať
z koňov, kočov, tiav či somárov) cez najlepšie výhľady a ich odmietnutie berú veľmi
osobne. Dokonalý mejkap v štýle Pirátov
z Karibiku a typická šatka – arafatka ich
robí neprehliadnuteľnými. Veľa z nich býva
priamo v Petre v jaskyniach, ale mnohí
majú domy v priľahlom meste Wadi Musa,
čo v preklade znamená Mojžišovo údolie.
Z názvu vyplýva, že Petra nemá len silno
historický, ale aj biblický charakter.
Ak chcete prejsť Petru celú, pripravte sa
na poriadnu túru. Hlavný turistický chodník
má osem kilometrov a mali by ste ho pešo
zvládnuť približne za štyri hodiny. Počas toho
sa pred vami ocitnú takmer všetky známe
pamiatky. Kilometer dlhým údolím Siq sa dostanete k asi najznámejšej stavbe Petry, a to
k Treasury (v preklade k Pokladnici), ktorá je
v skutočnosti veľkolepá hrobka. Táto hlavná
trasa nie je náročná, ale musíte rátať s tým,
že je potrebné prejsť ju dvakrát. Petra má
totiž oficiálne jeden hlavný vstup, a preto odkiaľ sa do Petry dostanete, odtiaľ aj odídete.

po hlavnom turistickom chodníku, no táto
trasa je už náročnejšia a vyžaduje si opatrnosť pre prudké stúpanie a nie najideálnejší terén. Ako som už spomínala, Petra má
len jeden oficiálny vchod a východ. Ak sa
však spriatelíte s domácimi, môže sa vám
stať to, čo nám, a objavíte, že je tých vchodov predsa len viac. A tak sme našu túru
začali z opačnej strany a prvú stavbu, ktorú
sme videli bol priamo Kláštor – mohutný
chrám, ktorý svojou zachovalosťou určite
nepripomína pamiatku, ktorá je niekoľko
tisíc rokov stará.

Pravidlá, ktoré sa oplatí dodržiavať:
• Zostaňte vždy na označených
turistických cestách.
• Nezbierajte farebné kamene,
hrnčiarske črepy či rastliny.
• Opustite Petru pred súmrakom.
• Nefoťte beduínov bez opýtania.
• Nahláste akékoľvek zlé
zaobchádzanie so zvieratami
v návštevníckom centre.

K najväčšiemu monumentu Monastery, teda
ku Kláštoru, by ste sa dostali pokračovaním

M.M.

Tip na hotel
Ak chcete zažiť niečo netradičné, odporúčam
ubytovanie v Bubble Luxotel. Je vzdialený len 5 km
od vstupu do Petry a svojím tvarom pripomína
luxusný stan. Magické východy a západy slnka
môžete pozorovať priamo z vírivky na vašej
súkromnej terase. No a hviezdy budete mať ako na
dlani priamo z postele vo vašej bubline. A že tých
hviezd nie je málo, dokazuje celkom odľahlé miesto,
kde sa hotel nachádza.
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Recepty

Vykročme
naľahko

Počuli ste už o reduktariánstve? O príležitostných jedákoch mäsa
a živočíšnych výrobkov? Možno áno, možno nie, možno k nim už aj patríte.
Cieľom je dosiahnuť, aby kus mäsa nebol hviezdou taniera päťkrát za týždeň,
ale aby sa naň pozeralo ako na vzácnosť. Sviatok. Na reduktariánoch je
najsympatickejšie to, že sa na vás nebudú mračiť, keď si raz za týždeň
dáte u babky segedín, budú vás radšej len pekne inšpirovať – cieľom je
striedmosť, šetrnosť k planéte aj k vlastnému žalúdku. Striedmosť je
logická, nikoho z nás nezabolí a ktovie, možno budeme zdravší. Pri výbere
týchto jarných receptov sme teda pracovali s heslom menej je viac. Aby
sme k jari a letu vykročili naľahko. V hlavnej úlohe budú poklady zo záhrady
... až na tú bryndzu teda. Lenže bez tej na jar nefungujeme.

Cviklová polievka

kúskom vňate a nakoniec „postrašte“ olivovým olejom. Či k tejto polievke potrebujete
chlieb, to už necháme na vás.

(varíme ju podľa receptu odborníka na výživu
Dušana Plichtu, www.dusanplichta.com)

Jednoduché penne

s bryndzou

Dokonca budeme takí smelí, že vás pri tejto príležitosti nahovárame na bryndzu z nepasterizovaného mlieka, ktorá je
probiotickou bombou. Tú najlepšiu, potravinárskymi cenami
ovenčenú, vyrábajú na Farme pod Vtáčnikom – miesto je
zároveň skvelým tipom na jarný výlet, pravda len ak vás
zaujímajú desiatky krásnych práve narodených jahniatok. :)
Ingrediencie pre jednu veľmi hladnú alebo dve polohladné
osoby: 2 cvikly (používame predvarené), 1 červená cibuľa, 2
zemiaky, 1 petržlen, konzerva kvalitných sekaných paradajok, štipka čili alebo kúsok zázvoru (len pre fanúšikov výraznejších chutí), soľ, čierne korenie a šťava z jedného citróna,
petržlenová vňať a, pravdaže, bryndza.
Postup: Na olivovovom oleji a lyžičke masla opražíme
nadrobno nakrájanú cibuľu, pridáme na kocky nakrájané
zemiaky, zeleninu a petržlenovú vňať a, podľa toho ako
sme sa rozhodli, aj čili či zázvor. Zalejeme vodou a varíme,
kým zemiaky nezmäknú. Rozmixujeme ponorným mixérom.
Pohrajte sa so servírovaním. Cviklový krém ozdobte bryndzou
alebo kozím syrom, štipkou soli, čerstvo namletým korením,
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s hubami a orechami,

ktoré nás naučia, že ovsená, ryžová
alebo sójová smotana nie je peklom na
tanieri, treba len skúsiť a nájsť si tú svoju.
Ingrediencie: Pre dve osoby potrebujete
1 cibuľu, tri strúčiky cesnaku, balenie šampiňónov, polovicu balenia celozrnných cestovín, môžu byť penne aj vrtuľky, hrsť vlašských
orechov, 1 balenie rastlinnej smotany podľa
vlastného výberu, soľ, čerstvé korenie.
Postup: Na olivovom oleji orestujte cibuľu, po chvíli
pridajte pretlačený cesnak, a keď začne voňať, pridajte do panvice šampiňóny nakrájané na plátky, posoľte,
okoreňte a zalejte troškou vody. Pod pokrievkou duste.
K zmäknutým šampiňónom prilejte smotanu, uberte teplotu
a počkajte, kým sa z obsahu panvice nestane hustá kompaktná omáčka. Ak sa vám jedlo vidí bezfarebné, pridajte
dve štipky kurkumy. Ochutíme soľou a korením, primiešame k uvareným cestovinám. (Vodu z uvarených cestovín

nevylejte, dve – tri lyžice môžete použiť
úpravu hustoty omáčky.) Pridajte vlašské
orechy, ktoré ste opatrne orestovali na suchej panvici, a tanier ozdobte lístkami rukoly
prípadne petržlenovou vňaťou.

Banánová Veľká noc
Banánový chlebík alebo mafiny robíme
celoročne a nikdy nielen preto, lebo
sa nám nechce vyhadzovať prezreté
banány. Sú skrátka výborné, šťavnaté,
yummy... Vyskúšate s nami vegánsku
verziu?
Na 12 mafinov potrebujete: hrnček hladkej špaldovej múky, ¾ hrnčeka celozrnnej
hladkej špaldovej múky, 2 lyžičky prášku do
pečiva bez fosfátu, ½ lyžičky sódy bikarbóny, štipku soli, ¼ hrnčeka rastlinného oleja,
1/3 hrnčeka trstinového cukru, 1/3 hrnčeka
rastlinného mlieka (dobré bude mandľové
či sójové), 2 – 3 zrelé banány roztlačené
na kašu, mrazené ovocie, kúsky čokolády,
oriešky...

Postup: Vo veľkej mise zmiešame všetky
suché prísady. Múky, sódu, prášok do pečiva. V inej mise zmixujeme vajcia s cukrom,
pridáme olej a mlieko. Obsah oboch mís
spojíme a pridáme roztlačené banány, premiešame už len metličkou. Opatrne pridáme ovocie, oriešky či nasekanú čokoládu.
Pečieme v košíčkoch na mafiny na 180 °C
približne polhodinku.
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Detská móda

jarná kolekcia talianskej značky
Podľahnite čaru detskej módy a vyfešákujte svoje dieťa podľa najnovších módnych
trendov. Jarná kolekcia talianskej značky Idexe ponúka štýlové kúsky pre malých
i väčších od 0 do 14 rokov. Tu je najposlednejší diktát módy.
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Predajňu IDEXE
nájdete v OC MLYNY
Nitra na 2. poschodí.

Detstvo, to je samá hra, zábava, beh, preliezky, šport, a do toho výlet do kina, divadla
a na rodinnú oslavu. Idexe myslí na celý kolobeh našich najmenších a v každej kolekcii
prináša pohodlné, štýlové kúsky a niekoľko
výnimočných slávnostnostných outfitov. Ani
túto jar to nebude inak. Komfortné bavlnené
športové oblečenie na voľný čas má svieže
farby a pohodlné strihy, aby vaši najmilší
neriešili to, že ich niečo tlačí a obmedzuje
v obľúbenej hre. Mikiny, nohavice, kraťasy,
ale aj športové bundičky a trendové legíny
sú tým pravým pre neposedných predškolákov a školákov.

A keď príde čas na niečo viac formálne,
Idexe ponúka nesmrteľné džíny, riflové
bundičky a mikiny s aktuálnou potlačou.
Samozrejme, vo farbách, ktoré udáva módny diktát tejto sezóny. Idexe je voľba pre
všetkých rodičov, ktorí chcú deťom dopriať
komfort a popýšiť sa citom pre módu a štýl
svojich ratolestí.

Vrcholom detskej elegancie sú slávnostné
šaty či saká a štýlové motýliky, ktoré premenia malých anjelikov na šarmantné slečny
a drobných elegánov.

-

