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Editoriál
Prvé jarné lúče, dlhšie a teplejšie dni, ktoré máme už za dverami,
výklady s novými kolekciami a veľa noviniek, ktoré vám budeme
postupne predstavovať. Ideálna kombinácia, čo poviete?

S blížiacou sa jarnou sezónou prinášame hneď niekoľko zaujímavých
akcií. Odštartujeme ju Hriešne dobrými nákupmi v termíne 17. - 20.3.,
kedy si budete môcť nakúpiť nové kolekcie v zaujímavých zľavách.
Kupóny budú k dispozícii opäť online na www.hriesnedobrenakupy.sk
Od 1.apríla obdarujeme každého zákazníka, ktorý nakúpi v OC Mlyny
v minimálnej hodnote 20 €. Tentokrát sme si pripravili rastúceho
dinosaura, ktorý sa liahne, akoby bol živý. Veríme, že ním potešíme
našich najmenších.
Od 6.apríla sa môžete tešiť na Veľkonočné mestečko vo vstupnej
hale, kde nájdete predajné stánky s tradičnými domácimi potravinami
a ručne vyrábanými jarnými dekoráciami.
Máj bude v znamení veľkolepej výstavy robotov, ktorých poznáte
zo známych filmov ako Transformers, Star Wars, Terminátor, Matrix,
Stopárov sprievodca po Galaxii či Ja, Robot. Príďte sa vyfotiť
s nadrozmernými exponátmi a pripomeňte si filmové scény u nás
v OC Mlyny.
Okrem zaujímavých akcií, chystáme pre vás aj nové obchody, ktoré
budú v Nitre jedinečné. Môžete sa tešiť na známu parfumériu Douglas,
ktorá je v Európe synonymom krásy. Široký sortiment svetoznámych
značiek parfumov, dekoratívnej kozmetiky či starostlivosti o pleť
a veľa iného určite ocení nejedna žena.
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Jarná móda v IDEXE

Menej je viac

Trend
report

To, čo ovládlo móla, príde do výkladov.
A bude to farebné a krátke.
Moment, myslíme FAKT krátke.
To by ešte nebolo nič, no krátke sukne tejto sezóny
aj tesne obopínajú telo. Kto chce byť teda sexi, má
si zapísať za uši, že MENEJ JE VIAC. Hoci je telo
súkromná záležitosť, niekedy poslúži ako FASHION
STATEMENT. Kam až zájdete vo svojich módnych
vyjadreniach, necháme na vás. My len tlmočíme
želanie dizajnérov, ktorí chcú mať svet bez obmedzení
a škrupúľ. Sú to len nohy, dievča, tak ich ukáž. Vraj.
Ako ste na tom s rozoznávaním 50 shades of
white? My sme si vždy mysleli, že dobre, ale
potom to prišlo. Jar 2022 a BIELA chladná, polárna,
tlmená, s teplým podtónom champagne či krémovej,
teplá, ťažká, ľahká… no dovidenia. Naučte, alebo
teda NAUČME sa spoznávať rafinované nádychy
a rozdiely medzi odtieňmi bielej a dajme bielej nové
významy. Vyrazte si von v monolite bielej a zahrajte
sa na ženu VAMP. Alebo na FRESH dievča do voza
aj do koča. Nohavicové kostýmy valcujú svet módy
už niekoľko sezón. Sú odvážne. Ženské. Pôvabné

a neprehliadnuteľné. Doprajte si jeden striedmy
kvalitne ušitý biely kostým so širokými nohavicami, to
chceme povedať! :) Alebo ružový?
Mrknite tie v BERSHKA!
SAKO. Oblečte si ľahké letné šaty a prehoďte si ho
ležérne cez plecia alebo si trúfnite na
sexi kúsok, ktorý šaty nahradí.
PRÚŽKY. Je úplne jedno aké, či tenké, hrubé, pin
stripes alebo v námorníckom looku. Ale keď budete
čeliť dileme, či čierno-biele alebo farebné, je to
jednoznačné. B je správna odpoveď.
REŤAZE. Teraz treba vytiahnuť všetky, ktoré ste si
nahromadili a pekne ich navrstviť do výstrihu, ktorý je
na jar a v lete 2022 nehanebne hlboký.
BOKOVKY. Shakira môže byť spokojná, stačí jej zájsť
na povalu a vybavená vec. Takmer desaťročie nám
v šatníkoch dominovali džínsy s vysokým pásom,
a teraz sa cítime ako na prelome tisícročí, lebo wakawaka, pupok je opäť vonku a aby toho málo nebolo,
bedráky máme doplniť cropp topom. Začína to veselo.

HYPER ŽENSKÝ LOOK. Veru, časy,
v ktorých bola načančaná hyperženská
ružová móda ozdobou výkladov, tu
boli dávno. Už si ani nespomíname.
Androgýnne kúsky však ustupujú
a do popredia kráčajú cukríky. Načančané
ružové, fuchsiové a vzdušné šaty. Naberané
rukávy. Kvietky, tyl a transparentné vrstvené
sukne. Nič tomu nechýba, len práškový cukor
na záver. Ak máte chuť pritiahnuť na seba pohľady,
choďte do toho a buďte žensky sladká.
A bude to klopkať. Nie nežné ťuk-ťuk, ale PORIADNE.
DREVÁKY ako ozvena rokov sedemdesiatych, slávia
veľký návrat. Budú sa nosiť nielen k džínsom, ale ku
všetkému. Dreváky is the new tenisky a my sa na to tešíme,
bude to boho, bude to street, a keď budeme mať chuť
oháknuť sa, bude to elegantné. Ku každému outfitu existujú
správne dreváky. Máte už tie svoje?
A keď už sme pri topánkach, hlásime, že späť je aj starý retro trend:
topánky s prackou v tvare T, MARY JANES. Vrátili sa v modifikovanej
podobe a my si preto môžeme vyberať medzi tými, ktoré zdobí
masívna platforma alebo vynikajú zaujímavým materiálom. Videli sme aj
lakovky Mary Janes, perfektné na denné nosenie, ale aj na formálnejšie
príležitosti. So stylingom topánok Mary Janes sa dá krásne hrať.
Fungujú v kontrastnej kombinácii romantickej sukne a koženej bundy či topu
s balónovými rukávmi a úzkych džínsov. Pasuje aj k väčšine
vašich šiat. Ešte raz: Mary Janes, vitajte.
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Better Denim

Výroba džínsov môže byť veľmi
nečistá a prašná a pre intenzívne
pranie je jej súčasťou jeden
z najnáročnejších textilných
procesov z hľadiska spotreby
vody. Jednoducho povedané,
konvenčná výroba džínsoviny nie
je pre životné prostredie ani ľudí
pracujúcich vo výrobe veľ kou
výhrou.
V roku 2014 sme nastúpili na cestu výroby
džínsoviny udržateľnejším spôsobom
a dnes je celá naša džínsovina lepšia,
hodná označenia Better Denim. Džínsovina
Better Denim nesie tri znaky; je vyrobená
z udržateľnejších materiálov, pri jej výrobe
používame udržateľnejšie procesy prania
a v neposlednom rade – používame
čistejšie procesy farbenia.

Udržateľnejšie materiály

Materiál na výrobu džínsoviny je zmesou
bavlny a polyesteru. Naopak, materiál
na výrobu džínsoviny Better Denim vždy
pozostáva z udržateľnejších možností,

ako je Better Cotton (BCI), organická
bavlna, recyklovaná bavlna a recyklovaný
polyester. Je to práve v oblasti materiálu,
kde môžeme najväčšmi ovplyvniť množstvo
vody použitej na výrobu každého páru
džínsov. Neustále pracujeme na zvýšení
podielu recyklovanej bavlny v džínsovine.
Bavlna je materiál, ktorý vyžaduje veľa
vody, a použitím už raz vyrobeného
oblečenia ušetríme tisíce litrov vody.

Udržateľnejší proces prania

Pri procese prania džínsoviny Better
Denim sa spotrebuje iba asi 15 litrov
vody v porovnaní s bežnými džínsami,
kde proces prania vyžaduje asi 50 – 70
litrov vody. Vo výrobe džínsoviny Better
Denim používame lepšie chemické látky
a v menšom množstve a výroba zanecháva
za sebou čistejšiu odpadovú vodu. Pri
udržateľnejších technikách a postupoch
sa spotrebuje menej energie, čo znamená
menší dopad na klímu. Suma sumárum, pri
procesoch prania džínsoviny Better Denim
použijeme až o:
• 85 % menej vody
• 70 % menej energie
• 45 % menej chemikálií

Čistejší proces farbenia

Približne 90 % nášho sortimentu
udržateľnej džínsoviny sa farbí najčistejším
indigom na trhu, 40 % roztokom Dy Star
Liquid Indigo Vat. Farbivo sa v porovnaní
s inými farbivami lepšie fixuje, čo znamená,
že po farbení je potrebných menej
ďalších chemických látok či menší počet
oplachovaní. Farbivo je tekuté a proces
prebieha v uzavretom systéme, čím sa
eliminuje prach a významne znižuje kontakt
ľudí pracujúcich vo výrobe s chemickými
látkami.

Jedna fľaša vody

V celom našom sortimente, kde je všetko
z kolekcie Better Denim, nájdete aj
výber štýlov, kde sme šli ešte ďalej s tým
najudržateľnejším možným procesom
prania. S inovatívnou technológiou
od Jeanologia sme v umývacom procese
použili iba jednu fľašu vody. Miesto vody sa
pri spracovaní používa vzduch a laser, aby
sa dosiahol džínsový vzhľad a pocit.

Viac informácií o Better Denim,
nájdete v predajni Lindex a na lindex.com

Predajňu LINDEX nájdete
v OC MLYNY Nitra
na 1. poschodí.
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Nové dôvody nákupu

Na nákupnom

zážitku záleží

V čase pretlaku zahraničných
eshopov hľadá zákazník nové
dôvody nákupu. Zatiaľ čo tieto
zahraničné konglomeráty útočia
veľkými kampaňami a ešte väčšími
zľavami, lokálnym predajcom
vzniká priestor na poskytovanie
nákupného zážitku
a personalizovanej skúsenosti.
Čo to v praxi znamená? A čo ak sa
tieto dva koncepty spoja?

čo hľadajú. Značky spolu ponúkajú funkčnú
a zároveň štýlovú módu v nadštandardnej
kvalite.
Naša druhá línia CUBE je, naopak,
zameraná čisto na dámy a ponúka
prémiové kabelky, obuv, doplnky
i oblečenie od značiek Marc Jacobs,
Michael Kors, Furla a Vivienne Westwood.
Popri tom, prirodzene, vznikol koncept
Outletu, ktorý zastrešuje výber zo všetkých
značiek a ponúka produkty v atraktívnych
cenách a často v posledných kusoch.

Aj o tom sme vyspovedali Lenku Pánikovú,
Managing Partnera slovenskej firmy
DENIM GROUP, ktorá na Slovensku
a v Česku zastupuje svetové značky
od Tommy Hilfiger, Diesel, Marc Jacobs
až po Vivienne Westwood a v súčasnosti
zamestnáva viac ako 100 zamestnancov.

Všetky naše značky sú zastúpené
v online i offline priestore, v samostatných
prevádzkach Tommy Hilfiger
a viacznačkových konceptoch CUBE,
DENIM a DENIM Outlet naprieč
Slovenskom i Českom.

V prvom rade sa spýtame, ktoré
značky zastupujete?

Do našej fashion skupiny ako (zatiaľ)
posledný pribudol aj koncept MANGO.

Už spomínané značky Tommy Hilfiger
a Diesel dopĺňajú v našom prvom DENIMovom koncepte ešte značky G-Star RAW
a Tommy Jeans. Tento počiatočný koncept
je zameraný viac na pánov, ktorí, v skratke
povedané, vedia, že u nás vždy nakúpia to,
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Podľa čoho vyberáte značky, ktoré
zastupujete?

Aby nás značka zaujala, musí mať príbeh
a musí byť autentická. Z biznisového
pohľadu sa, samozrejme, pozeráme

na kvalitu obchodnej spolupráce. Z toho
kvalitatívneho pohľadu sa sústredíme
na udržateľnosť, v zmysle udržateľného
šatníka. To znamená, že vyberáme značky,
ktoré sú zaujímavé pre slovenského
a českého zákazníka, pričom veríme, že
budú mať v jeho šatníku stále miesto.

Plánujete pridať aj nejaké nové
značky?

Samozrejme. :) Určite sa chceme aj
naďalej rozrastať a prinášať inšpiratívne
značky v už zabehnutej kvalite servisu.
Naše offlinové portfólio aktuálne tvorí
21 kamenných obchodov, ktoré už dnes
prepájame aj prostredníctvom online,
vernostného programu a ďalších výhod.
Bola by škoda to nevyužiť napríklad aj
pre ďalšie značky, ktoré nás nadchnú
a na Slovensku napríklad ešte ani vôbec
zastúpené nie sú.

Spomínali sme poskytovanie
nákupného zážitku a personalizovanej
skúsenosti. Čo to pre vás znamená?
Neustále sledujeme trendy, snažíme sa
k zákazníkovi pristupovať individuálne
a poskytovať mu servis na mieru.
Náš zákazník vie, že sa na nás môže
spoľahnúť, či už v zmysle zákazníckeho

servisu, customer care podpory,
krajčírskych úprav v cene, v neposlednom
rade aj v samotnej ponuke vždy aktuálnych
a kvalitných produktov.

V čom vidíte najväčšiu pridanú
hodnotu vašej firmy?

Sme slovenská firma. Naša sila a zároveň
pridaná hodnota spočíva v našich
obchodných konceptoch a vzťahu
k značkám, ktoré ponúkame. Máme
stabilnú pozíciu na retailovom trhu, čo nám
dáva možnosť reagovať aj na biznis trendy,
ako napríklad omnichannel. Rovnako
nám to prináša zaujímavé možnosti,
resp. priestor na prácu pre talentovaných
a ambicióznych ľudí. Zamestnávame
väčšinou ženy, matky, flexibilná pracovná
doba im umožňuje sa realizovať aj v tomto
náročnom období home office a zoomov,
čo pre retail nie je typické. Sme hrdí,
že sme ako jedni z mála počas tohto
náročného obdobia nemuseli zatvárať
predajne ani prepustiť kolegov a veľmi
rýchlo sme sa dokázali adaptovať na tzv.
nový normál online retailu.

Sami máte tri eshopy. Ako sa vám darí
prebiť silnú zahraničnú konkurenciu
alebo prečo by mal zákazník nakúpiť
u vás?
Sme oficiálnym distribútorom, čo znamená,
že produkty a kolekcie ponúkame ako
prví, často dokonca niektoré značky
a ich limitované kolekcie ponúkame ako
jediní. Našou ďalšou obrovskou výhodou
je už spomínaný omnichannel. Teda
prepojenie online a offline prostredia,
možnosť návštevy našich kamenných
predajní, vyskúšania si strihov, materiálov,
modelov, poradiť sa naživo s naším tímom
a vyskladať si dokonalý outfit. Následne
túto našu, samozrejme, rozšírenú ponuku
nájde zákazník aj online, kde sa oňho
zase postará prvotriedny zákaznícky servis
v podobe nášho zabehnutého customer
care tímu.

V poslednom čase vás stále viac
ľudí vníma aj ako veľmi atraktívneho
zamestnávateľa. Viete, čím to je?

Tak ako tvoríme trendy v móde a v biznise,
tvoríme ich aj v HR v retailovom prostredí.
V novom normále retailového biznisu je pre
nás dôležité mať v tíme kolegov s pridanou

hodnotou. Pracovné pozície vnímame
ako špecialistov, neustále vytvárame
priestor pre rozvoj a možnosť kariérneho
rastu. Rovnako vytvárame aj veľmi
zaujímavé projektové pozície a dávame
možnosť nielen stáť pri tvorbe nových,
progresívnych projektov, ale sa na nich
aktívne podieľať, tvoriť a vidieť reálny
výsledok svojej práce v úspešnej funkčnej
forme.
Zákazníci OC Mlyny majú možnosť
navštíviť predajne Tommy Hilfiger,
i viacznačkové koncepty DENIM a CUBE.
Pre ešte väčší výber sú aktuálne dostupné
tri eshopy: www.denim.sk,
www.denim-outlet.sk, www.cubeshop.sk

Predajňu DENIM - Diesel • G-Star
RAW® • Tommy Jeans & more nájdete
v OC MLYNY Nitra na 2. poschodí.
Predajne TOMMY HILFIGER a CUBE
nájdete v OC MLYNY Nitra
na 1. poschodí.

9

Svadobná sezóna
Svadba v elegantnom interiéri

Atmosféra krásneho a profesionálneho
reštauračného či hotelového stolovania si
vyžaduje formálnejšiu úroveň. Samozrejme,
reštaurácie, hotely či penzióny sú dnes
už tiež v rôznych leveloch uvoľnenosti.
Rovnako záleží na výzdobe a celkových
preferenciách svadobného páru, v akom
duchu by sa mala svadba niesť. Nevestám
je ponúkaná široká škála strihov šiat,
ktorým dominuje návrat výrazných korzetov
na šnurovanie či progresívne overaly. Ženísi
siahajú po kvalitnom dobre padnúcom
obleku v klasickej dvojkombinácii alebo
trojdielnom obleku, doplnenom o vestičku,
ktorým želaný slávnostný vzhľad posunú
o level vyššie.

Privítajte

Svadba na hrade, zámku

Mimoriadne miesto si zaslúži výnimočný
odev! Na hrad či zámok patrí bez diskusie
najvyšší možný štýl dress code. Svadby
na takýchto miestach by sa mali konať
v neskorších hodinách ako štandardné
svadby, k čomu prislúcha aj spomínaný
dress code a naladenie celkovej dôležitosti,
luxusu a elegancie.
Takýmto svadbám praje aj trend
,,Black tie is back!‘‘, ktorý je rozhodne
najsilnejším posolstvom svadobnej
sezóny 2022. Po tom, čo 2 sezóny
večierkov absentovali, sú ľudia viac ako
kedykoľvek predtým nadšení, že sa môžu
obliekať na formálne udalosti. Smoking je
najvyšším spoločenským levelom, ktorý
môžete dosiahnuť. Pokiaľ by ste chceli
ľahšiu alternatívu, stavte na čierny oblek.
Neexistuje nič tradičnejšie a výraznejšie ako
čierno-biely kontrast, ktorý vytvára nevesta
so ženíchom. Návratovou inšpiráciou pre
nevesty je elegancia Audrey Hepburn
a pravidlo – perál nie je nikdy dosť.

svadobnú
sezónu
2022!

Nastupujúca svadobná sezóna bude
výrazne charakteristická. Aj keď stále
existujú určité obmedzenia, svadby budú
vyzerať ako predtým, teda s väčším
zoznamom hostí, cieľovými udalosťami
a veľ kolepými momentmi. Zážitok hostí
bude ešte väčšmi prioritou. Pre mnohé
rodiny a kamarátov bude svadba udalosťou,
keď sa po dlhej dobe znovu uvidia. Aj preto
si svadobné páry viac než inokedy dávajú
za cieľ, aby ich hostia odchádzali s pocitom
pozornosti, starostlivosti a so špecifickými
spomienkami, ktoré zostanú na celý život.
Jedným z najočakávanejších momentov svadby
je bezpochyby vzhľad nevesty a ženícha. Na tejto
významnej osobnej, partnerskej a spoločenskej
udalosti je to pri voľbe svadobného odevu pre nevestu
o niečo jednoduchšie ako v prípade ženícha. Hoci
výber správnych svadobných šiat nie je v žiadnom
prípade ľahký. Ženích podlieha množstvu spoločensky
zaužívaných pravidiel. Vzhľad svadobného obleku je
výpoveďou jeho osobného vkusu, zároveň podčiarkuje
vizuálne puto medzi svadobným párom. Svadobná
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Témy udržateľnosti sú súčasťou
modernej svadby
sezóna 2022 z hľadiska módnych
trendov hovorí jasne – prinavráťte
serióznosť tam, kam patrí. Vyhnite sa teda
zbytočnému experimentovaniu a stavte
na nadčasovosť. Pre svadby je to obzvlášť
praktické riešenie, lebo fotografie z tejto
udalosti vídavame celý život.
Rozhodnutiami, ako je miesto a dátum
svadby, zároveň udávate tón alebo celkové
naladenie, ktoré chcete na svojej svadbe
docieliť. Dress code je zvyčajne veľmi
konzistentný pri formálnych a oficiálnych
príležitostiach. Je presne určené, ktoré
oblečenie si musíte na danú príležitosť
obliecť, regulovaná je aj doba nosenia.
Na vašej vlastnej svadbe je pekné to, že
tieto pravidlá sú čiastočne potlačené –
môžete si obliecť takmer všetko, čo sa vám
páči, a vyjadriť tak váš osobitý vkus. Vaším

svadobným lookom by ste mali však ako
hlavný ambasádor vlastnej svadby dotvárať
obraz témy svadby.

Svadba v prírodnom štýle

Tieto typy svadieb sú v poslednom období
mimoriadne obľúbenými. BOHO téma či
rustikálny nádych s vonkajším dojmom.
Práve v prírodnom prostredí s hostinou
na záhrade, v drevenom interiéri v stodole
alebo pálenici, je vítaný elegantný
neformálny vzhľad. Ideálne podčiarknutie
atmosféry takéhoto prostredia docielite
prírodnými farbami a materiálmi, nebojte
sa však oživiť ich o vzory, farebné akcenty
a výraznejšie doplnky. Nevesty s nežnosťou
víl v ľahkých šatách dopĺňajú ich partneri
v svetlých farbách outfitov – sako
v kombinácii s chinos nohavicami či oblek
z prírodných materiálov.

Zohľadňovanie udržateľnosti je možné
komponovať do svadby v mnohých
ohľadoch – jedným z predpokladov
je lokálnosť značky a materiály, ktoré
na výrobu svojich produktov využíva.
Pri voľbe svadobného obleku stavte
na OZETA. Na vlastných výrobných
linkách v Topoľčanoch spája tradície
a inovácie s cieľom dosiahnutia čo
najvyššej kvality. Precízne spracovanie
produktu a spolupráca s poprednými
európskymi dodávateľmi materiálov sú
najvyššími prioritami značky. Okrem širokej
ponuky oblekov sa v ponuke nachádza
tiež kolekcia svadobných doplnkov pre
dotvorenie celkového vzhľadu.

Predajňu OZETA nájdete
v OC MLYNY Nitra na 1. poschodí.
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Je čas na experimenty

Uži si jar,

Nebo patrí všetkým

kráska...
… vraví PUPA Milano. Vytraste
kozmetickú taštičku, matné rúže
a dymové tiene odložte a šupnite
dovnútra farby. ENJOY! MISS
PUPA.

ako: OČNÁ LINKA na definovanie pohľadu,
KAJALOVÁ CERUZKA na jeho zvýraznenie
a OČNÝ TIEŇ. Hladká textúra produktu
sa ľahko nanáša a na pokožke ostáva bez
otláčania.

Čím vyššia teplota vonku, tým farebnejší
mejkap. Tento príklad na priamu úmernosť
si zapamätajte, lebo na jar 2022 bude platiť
na sto percent. Je čas na experimenty.

Slnkom pobozkané VIEČKA

Ale áno, áno, aj keď ste tyrkysovú
nikdy predtým neskúšali… aj keď ste
si mysleli, že „to je dobré akurát tak
k plavkám“. Vôbec nie. Chladné modré,
zelené a tyrkysové tóny vyzerajú skvele
aj na bledej pleti, ktorú máme po zime,
a budú mať grády aj vtedy, keď sa nám
podarí chytiť trošku bronzu do líc. Odviažte
sa a skombinujte dva či viac odtieňov
mora, jednu pozdĺž horných rias a druhú
zase k spodným.

Farebná LINKA

Alebo? Alebo sa hrajte LEN s jednou
s ceruzkou. Tá z kolekcie ENJOY!
MULTIPLAY s trojakým použitím je
tyrkysová ako Egejské more a zamatovo
jemná. Rovno sme si k nej v PUPA prikúpili
aj štetec Eye Pencil Brush, aby sme mohli
nielen kresliť presné linky, ale aj roztierať
a tieňovať. Ceruzka Multiplay má totiž hneď
tri funkcie. Jediná ceruzka na oči funguje

Zmeňte svoj pohľad a rozmaznajte
viečka paletkami očných tieňov ENJOY!
MAKE YOUR EYES SMILE. Začnite vždy
ľahučkým matným, pokračujte saténovým
tieňom pre jemnejšie a žiarivejšie
tieňovanie a na záver urobte metalickú
bodku pre 3D efekt.

La vie en rose na PERÁCH

Pery prebehnite ultra trblietavým rúžom
s kryštalickým efektom. Tiež z kolekcie
ENJOY! MISS PUPA a tiež lahôdka.
Výrazné oči parádne doplnia oba odtiene,
aj NUDE aj ROSE, ale ten druhý, to je
skrátka miláčik. Dlho sme hľadali niečo
gélové a pritom nelepkavé, s textúrou
balzamu na pery s nežným farebným
závojom prirodzenej ružovej a vyzerá to
tak, že už to máme.
Kto nemá náladu na rúž, pre toho má
PUPA šikovný ENJOY! KISS&LOVE BALM,
želatínový balzam na pery s kyselinou
hyalurónovou, ktorý vonia mätou. Hm, bozk
a v ňom len láska. A ešte trošku kyseliny
hyalurónovej, lebo je to kamoška.

A ešte Iskrivá trojka

Na záver pohlaďte vystupujúce časti tváre –
lícne kosti, nos, oblasť nad hornou perou
a pod obočím – saténovými rozjasňovačmi
z paletky ENJOY! SHINE PALETTE. Sú
obohatené o prášok Soft Focus pre efekt
rozptýleného svetla. Ten posledný z trojky –
top coat – je perleťový rozjasňovač s ultra
jemnými perlami pre iskrivý efekt. Je super
aj na samostatné použitie.

Záverečnou inscenáciou v divadelnej sezóne 2021/2022 ktorú
naše divadlo pripraví pre divákov, bude autorský projekt svetovo
uznávanej bulharskej režisérky Veselky Kunchevy. Literárnou
predlohou pre projekt s názvom Nebo patrí všetkým je tvorba
talianskeho autora Gianniho Rodariho, laureáta Ceny Hansa
Ch. Andersena. Na jej základoch vznikne bábková inscenácia
s prvkami muzikálu, v ktorej budú herci pracovať s bábkami
v životnej veľkosti. Stredobodom pozornosti nielen tohto projektu,
ale aj celého umeleckého snaženia Starého divadla je a bude
dieťa. V prípade inscenácie Nebo patrí všetkým jeho vnútorný
svet, najmä istý pocit osamelosti v dobe digitálnych technológií
a nástrah virtuálneho prostredia, na ktorý je potrebné neustále
upozorňovať. Napriek spracovávaniu krehkej témy bude inscenácia
orientovaná na objavovanie krás a pestrosti skutočného sveta
a podnecovanie detskej fantázie. Preto nebude chýbať hra farieb,
tanec a príťažlivá hudba. Cieľovou skupinou budú deti staršie
ako 7 rokov, ktorých sa téma strácania sa a osamotenia v online
prostredí stále viac dotýka. Rekonštrukcia nášho divadla sa,
dúfam, blíži ku koncu. Po dvoch rokoch práce „kde-kade“ by sme

chceli náš návrat osláviť najlepšie, ako sa to len dá, a to divadelnou
premiérou v našom zrekonštruovanom divadle. V júni to bude
zároveň 7 rokov odvtedy, čo som sa stal riaditeľom nášho divadla.
Za tých sedem rokov sa mi podarilo urobiť kusisko práce, ako
pre diváka, tak aj pre divadlo. Odzrkadlilo sa to hlavne na kvalite
inscenácií a diváckej návštevnosti. Aj počas pandémie sme
dokázali, že sme skutoční profesionáli, ktorí aj napriek provizóriu
nebedákajú, ale robia to, čo majú. Robia kvalitnú divadelnú tvorbu.
Dovolím si povedať, že tak ako nebo, aj divadlo patrí všetkým.
Vyššia moc vám, milí diváci, na istý čas divadlo vzala. Na istý
čas, nie natrvalo. Neodvyknite si od neho. Divadelné umenie
musí byť súčasťou nášho bytia preto, že nás robí vnímavejšími,
rozumnejšími a ľudskejšími. A robí to už viac ako dvetisíc rokov.
Pozývam vás preto opäť do divadla, nielen do toho nášho, ale aj
do ktoréhokoľvek divadla, ktoré vás zaujalo, alebo ho máte radi.
Jeho návštevou potešíte divadelníkov, ale hlavne samých seba.
Prajem vám príjemný a nikým nerušený umelecký zážitok.
Mgr. art. Martin Kusenda
riaditeľ SdKSvN

Nauč ma už tie linky

Kto večer nevie spať a chce si rozšíriť
mejkapové obzory, surfuje po Instagrame.
Naše najobľúbenejšie MUA (Make Up
Artistky) sú dve kočky: beautyisboring
a KATIE JANE HUGHES, plus jedna
pani – nič sa nedá robiť, Lisa Eldridge je
legenda.

Jednu cez druhú

Modrým, zeleným a tyrkysovým linkám
prepadli aj celebrity. Nenosia ich len
v deň, keď si potrebujú urobiť selfie
z pláže, ale aj na červený koberec.
Vedia prečo. Farebné linky sú sexi
a okamžite rozjasnia tvár. Budete vyzerať
oddýchnuto. Ak čierne či hnedé linky
milujete natoľko, že sa bez nich cítite ako
nenalíčená, ešte je tu jeden trik. Urobte si
farebnú linku cez hnedú (Multiplay dostať
aj v hnedom odtieni).

Predajňu PUPA nájdete
v OC MLYNY Nitra na prízemí
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Kino

MORBIUS

JEŽKO SONIC 2
3D, 2D so slovenským
dabingom

2D Atmos, 2D so
slovenskými a s českými
titulkami, 2D s českým
dabingom

Pichľavý hrdina najúspešnejšieho
zahraničného filmu roku 2020
v slovenských kinách je späť.
Opäť sa postaví neodbytnému
zlosynovi doktorovi Robotnikovi,
ktorému sa podarilo vrátiť na Zem
z vyhnanstva.

Oscarový Jared Leto sa predstaví
v novej marvelovke ako geniálny
vedec Michael Morbius, ktorý trpí
zriedkavou chorobou krvi. Keď sa
zdá, že na ňu konečne našiel liek,
začnú sa prejavovať jeho vedľajšie
účinky...
Réžia: Daniel Espinosa

JAr v KINE

17. marca 2022

Hrajú: Jared Leto, Matt Smith,
Adria Arjona, Jared Harris, Al
Madrigal, Tyrese Gibson

2D

Príbeh je voľným pokračovaním úspešného filmu ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. Začína sa
na Silvestra, keď Marek (Ján Koleník) požiada Hanu (Táňa Pauhofová) o ruku. Jej súhlas
rozpúta bláznivý kolotoč udalostí, predchádzajúci ich svadbe v nádhernom prostredí
pri „československom“ mori v Chorvátsku. Trojica Haniných priateliek (Antónia Lišková,
Zuzana Norisová, Gabriela Marcinková) a ich rodiny opäť vnášajú do zdanlivo jednoduchej
prípravy svadby dobrodružstvo, napätie, zábavu a niekedy aj drámu. Zatiaľ čo jedna z nich
je momentálne bez partnera, druhá má okolo seba hneď dvoch súperiacich sokov a tretia
manžela, ktorý svojou bezstarostnosťou už naozaj prekračuje všetky hranice (v tomto prípade
dokonca hranice Schengenu). Všetci v podstate nechtiac robia všetko pre to, aby zamilovanej
dvojici svadbu skomplikovali, alebo ich vlastným príkladom odradili, až tak, že k nej skoro ani
nedôjde...

14. apríl 2022

Hlavným hrdinom svižného thrilleru Sanitka,
režiséra a producenta Michaela Baya je
vojnový veterán Will, ktorý pod tlakom okolností
urobí osudovú chybu. V snahe zaistiť peniaze
na zaplatenie účtov za liečbu svojej manželky
požiada o pomoc človeka, ktorého o ňu
rozhodne žiadať nemal. Jeho nevlastný brat
Danny, je charizmatický kriminálnik. Namiesto
peňazí ponúkne Willovi prácu – účasť v tíme,
ktorý pripravuje najväčšie prepadnutie banky
v dejinách Los Angeles a ktoré má Willovi
vyniesť 32 miliónov dolárov. Will nedokáže
ponuke odolať, zvlášť keď je život jeho rodiny
v ohrození. Aj dokonalé plány niekedy zlyhajú,
ako v tomto prípade. Zúfalí zlodeji sa tak ocitnú
v sanitke, ktorá preváža ťažko zraneného
policajta. Dokážu uniknúť, keď ich prenasleduje
celé Los Angeles?

5. máj 2022

Hrajú: Benedict Cumberbatch,
Elizabeth Olsen, Benedict
Wong, Chiwetel Ejiofor, Xochitl
Gomez, Rachel McAdams,
Adam Hugill

TOP GUN:
MAVERICK

2D Atmos, 2D so
slovenskými titulkami
Viac než 30 rokov v službe.
Pochvaly. Vyznamenania. Jediný,
kto za posledných 40 rokov
zostrelil tri nepriateľské lietadlá.
Napriek tomu ho nikdy nepovýšili.
Prečo? Pretože je to Maverick.
Rebel, ktorý počúva len sám seba.

3D, 2D so slovenským
dabingom

19. máj 2022

Superpes Krypto a Superman sú
nerozluční priatelia, ktorí zdieľajú
rovnaké superschopnosti a bok
po boku bojujú proti zločinu
v Metropolise. Keď Supermana
a zvyšok Justice League unesú,
Krypto musí presvedčiť zvieraciu
bandu z útulku – psa Acea,
prasa PB, korytnačku Merton
a veveričku Chipa – aby ovládli
svoje nové superschopnosti
a pomohli mu zachrániť
superhrdinov.
Réžia: Jared Stern

V novom filme od Marvel Studios
sa opäť stretávame so skvelým
neurochirurgom Doctorom
Strange, ktorý sa vydáva na cestu
za fyzickým a duchovným liečením
a je náhle vtiahnutý do sveta
mystických umení.
Réžia: Sam Raimi

DC
SUPERLIGA
ZVIERAT

Réžia: Michael Bay
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3D, 2D so slovenským
dabingom a so
slovenskými titulkami

Hrajú: Eddie Redmayne, Katherine
Waterston, Ezra Miller, Jude Law,
Alison Sudol, Mads Mikkelsen, Dan
Fogler, Jessica Williams, Callum
Turner, Claudia Kim, William Nadylam,
Kevin Guthrie, Ingvar Sigurðsson

2D Atmos, 2D so slovenskými
titulkami

Kino Mlyny Cinemas nájdete v OC MLYNY
Nitra na 2. poschodí.

Niekoľko rokov po udalostiach
z Grindelwaldových zločinov profesor
Albus Dumbledore (Jude Law) vie,
že mocný temný čarodejník Gellert
Grindelwald (Mads Mikkelsen) sa chystá
prevziať kontrolu nad čarodejníckym
svetom. Keďže ho nedokáže sám zastaviť,
poverí Magizoológa Newta Scamandera
(Eddie Redmayne), aby viedol neohrozený
tím čarodejníkov, čarodejníc a jedného
statočného muklovského pekára
na nebezpečnú misiu...

Hrajú: Eddie Redmayne,
Katherine Waterston, Ezra
Miller, Jude Law, Alison Sudol,
Mads Mikkelsen, Dan Fogler,
Jessica Williams, Callum
Turner, Claudia Kim, William
Nadylam, Kevin Guthrie, Ingvar
Sigurðsson

DOCTOR
STRANGE
V MNOHOVESMÍRE
ŠIALENSTVA

Réžia: David Yates

SANITKA

Hrajú: Jake Gyllenhaal, Yahya AbdulMateen II, Eiza González

31. marec 2022

2D Atmos, 3D, 2D so
slovenskými titulkami
a dabingom

Hrajú: Táňa Pauhofová, Gabriela Marcinková, Antónia Lišková, Zuzana Norisová, Emília
Vášáryová, Anna Kadeřávková, Karolína Tkáčová, Nina Petrikovičová, Jiří Bartoška,
Ján Koleník, Tomáš Maštalír, Jozer Vajda, Dagmar Havlová, Marek Majeský, Petr Vaněk

17. marec 2022

31. marec 2022

FANTASTICKÉ
ZVERY:
TAJOMSTVÁ
DUMBLEDORA

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI

Réžia: Jakub Kroner

Réžia: Jeff Fowler

Réžia: Joseph Kosinski

26. máj 2022

Hrajú: Tom Cruise, Miles Teller,
Jennifer Connelly, Jon Hamm,
Glen Powell, Lewis Pullman,
Charles Parnell, Bashir
Salahuddin, Monica Barbaro,
Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg
Tarzan Davis, Ed Harris
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DAB

Inscenácia Kutlochy
predstaví vtipnú, ale
niekedy aj mrazivú
históriu slávnej
hereckej ubytovne
a nitrianskeho divadla
Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre
začalo s prípravou nevšednej autorskej
inscenácie, ktorá divákom rozpovie
príbehy povestnej nitrianskej divadelnej
ubytovne Kutlochy.
Hra autorky Slavky Civáňovej je zrýchleným kaleidoskopom
udalostí už od 30. rokov minulého storočia až po súčasnosť.
Je príbehom hereckých generácií, ktoré sa striedali v ubytovni.
„V inscenácii uvádzame konkrétne herecké historky aj s reálnymi
citátmi, príbehy a osudy známych osobností, ktoré sa stali akýmsi
nepísaným dedičstvom Divadla Andreja Bagara. Na pozadí týchto
privátnych príbehov naša hra ukáže, ako pod oknami Kutlochov
plynula doba a striedali sa režimy,“ uviedla Slavka Civáňová.

Ľudské osudy i dejinné epochy

Zlomové historické obdobia (50. roky, august 1968, normalizácia,
november 1989, rozdelenie Československa, bizarné 90. roky)
predstaví inscenácia tak, ako ich prežívali umelci v kontexte
svojich súkromných osudov a vzťahov. „Historky, ktoré sa viažu ku
Kutlochom, sú často vtipné, ale aj mrazivé, odhaľujúce obyčajné
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Dominantou scény inscenácie (autorom scény je český scénograf Pavel Svoboda) bude
približne trojmetrová zväčšenina sochy sokola z priečelia Národného domu. Aby vznikla
detailná kópia, tvorcovia inscenácie nechali jednu zo sôch (momentálne sa všetky štyri
sochy sokolov reštaurujú) naskenovať v 3D formáte. „Pripravovaná inscenácia Kutlochy
aj takýmto spôsobom prispieva k dokumentovaniu lokálnej histórie a významnej národnej
kultúrnej pamiatky – Národného domu so Sokolovňou. Tá má mimochodom tiež pohnuté
osudy. Najprv slúžila ako sokolovňa, no už v roku 1938, keď bola činnosť Telovýchovnej
jednoty Sokol v Nitre pozastavená, zabrala budovu Hlinkova garda, ktorá objekt využívala
ako zberný tábor, kde zhromažďovala židovských obyvateľov Nitry pred deportáciami.
V kronike mesta Nitry sa zachoval záznam, že tu sústredili 310 židovských dievčat, ktoré
boli odtransportované do tábora v Seredi a do jednej zahynuli v plynových komorách
Osvienčimu“, pripomenula Slavka Civáňová.
V réžii Natálie Deákovej sa v inscenácii predstavia Juraj Ďuriš, Martin Fratrič, Ján Greššo
a. h., Ivana Kubáčková, Žofia Martišová a. h., Branislav Matuščin, Martin Nahálka, Peter
Oszlík, Eva Pavlíková, Andrej Remeník, Renáta Ryníková, Andrea Sabová, Kristína
Turjanová a Marián Viskup.

Premiéra inscenácie Kutlochy je naplánovaná
v Štúdiu DAB na 28. a 29. apríla 2022.
Viete čo je to kutloch?

Ide o slovo prevzaté z českého jazyka. Označuje sa ním brloh, diera, pelech, nora, psia
búda, väzenská posteľ, alebo aj nevzhľadná, nepriestranná a tmavá obývacia miestnosť,
kde je veľa vecí, neporiadok, ale kde sa človek cíti v bezpečí. Pôvod slova pochádza
z nemeckého Kuttelhof – dom na porážanie jatočných zvierat.

ľudské osudy viac či menej známych osobností. Na pôdoryse
vzťahov a života jednej komunity podajú svedectvo o našej histórii,
ale aj o našej súčasnosti,“ skonštatovali tvorcovia hry.
Príprava pôvodného dramatického textu bola nesmierne náročná
a zložitá. Predchádzalo jej množstvo hodín strávených v archívoch,
desiatky rozhovorov s pamätníkmi a listovanie v množstve
scenárov k mnohým slávnym inscenáciám, ktoré DAB na svojom
javisku za desaťročia uviedlo. Hra tak ponúkne konkrétne príhody
hercov z rôznych generácií, úryvky mnohých, dnes už kultových,
inscenácií divadla i citácie z dobovej tlače. „Avšak zo žánrového
hľadiska nechce byť pripravovaná inscenácia dokumentárnym
divadlom. Privátne spomienky, historky, odkazy na dobu a dejinné
udalosti vytvoria spolu jeden prelínajúci sa príbeh pôvodnej
autorskej hry so živou hudbou a piesňami odkazujúcimi na dobu,
alebo známe inscenácie z histórie DAB. Zaujímavosťou je, že
súčasťou živej hudobnej zložky na scéne bude napríklad aj
cimbal. Hudobná a zvuková zložka má evokovať niečo ako ozveny
rádiových vĺn, ktoré akoby k nám prichádzali z minulosti,“ vysvetlila
Slavka Civáňová.

Trojmetrový sokol bude dominovať scéne

Významnú úlohu v inscenácii bude hrať aj budova pôvodného
Národného domu so Sokolovňou (1929), pretože práve v nej
od roku 1949 sídlila aj povestná divadelná ubytovňa.
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Od hlavy až po fusakle

Spodná bielizeň

pre dámy, pánov aj deti
Fusakle fungujú na slovenskom trhu už šesť rokov. Začali ponožkami, no dnes už majú
k dispozícii široký sortiment, vďaka ktorému sa oblečiete od hlavy až po fusakle.
Už od samého začiatku bolo ideou značky odlíšiť sa od iných, no zároveň rozveseliť ľudí
prostredníctvom pestrých ponožiek vyrobených s láskou.

Lokálna výroba so sebou prináša množstvo benefitov, na ktoré sú vo Fusakliach značne hrdí. Jeden z najdôležitejších
je ten, že výrobou ich produktov podporujú lokálnu ekonomiku, keďže vyrábajú, predávajú a zamestnávajú tu doma,
na Slovensku a v Česku. Jednou z ich posledných noviniek je spodná bielizeň pre dámy, pánov aj deti. Hoci je najmenej
viditeľnou časťou oblečenia, pokiaľ ide o pohodlie, je tou najdôležitejšiou. Ich spodná bielizeň v sebe spája maximálny
komfort, príjemný materiál a minimalizmus, vďaka čomu sa budete cítiť ako „v bavlnke“. Fusakle si dávajú záležať
na výbere použitých materiálov, strihu a šití, preto prinášajú kvalitu, ktorá sadne každému. Tú najlepšiu! Fusakle spodnú
bielizeň a mnoho ďalších lokálnych kúskov nájdete v POP-UP stánku v OC Mlyny alebo na ich e-shope.
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Predajňu FUSAKLE nájdete
v OC MLYNY Nitra na 1. poschodí.
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Mesto Nitra

Predpokladané náklady
sú dva milióny eur

Momentálne mesto Nitra rieši získanie
projektovej dokumentácie na odvlhčenie
tržnice a na vytvorenie gastrozóny.
Odvlhčenie budovy je základom, bez
ktorého nemajú zmysel žiadne ďalšie práce.

Tržnica prechádza zmenami,
budú prichádzať postupne
Obnova tržnice sa začína
historickými oknami. Jedno vyjde
na tritisíc eur. Okrem toho budovu
tržnice, ktorú zaradili medzi top
dvesto budov Slovenska, zbavia
vlhkosti.
Budova nitrianskej tržnice je národnou
kultúrnou pamiatkou. A nielen to, ide
dokonca o stavbu s prioritným stupňom
ochrany, pretože našu tržnicu zaradili
medzi top 200 budov na Slovensku.

Predajcovia lokálnych produktov
ostanú

Tržnica doteraz nemala spravený ani len
pamiatkový výskum. Samospráva sa preto
počas posledných dvoch rokov sústredila
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na získanie rozhodnutí k obnove kultúrnej
pamiatky. Riešil sa architektonickohistorický výskum, vlhkostný posudok aj
inventarizácia pamiatkových okien. To
všetko má prispieť k správnemu určeniu
postupu obnovy celej budovy tržnice.
„Stanovili sme si ciele v troch oblastiach.
Tou prvou je vyzdvihnúť pamiatkovú
hodnotu tržnice, ktorá nekoncepčnými
úpravami v minulosti úplne zanikla. Ďalšími
cieľmi je rozšíriť funkcie tržnice – kým
doteraz plnila iba predajnú funkciu, my
by sme k tomu chceli doplniť aj kultúrnospoločenskú a komunitnú funkciu,
vďaka čomu by tržnica bola príjemným
a pulzujúcim centrom, kde sa ľudia radi
stretávajú a kde môžu stráviť príjemný čas

Mesto postupne pristupuje aj k výmene
historických okien, ktorých je na tržnici
celkovo 175. Cez rôzne dotácie sa
už podarilo vymeniť prvých 14 okien,
na ďalších sa pracuje. Keďže ide
o mimoriadne vzácnu historickú budovu,

okná sa môžu meniť iba za presné
repliky, prípadne umelecko-remeselnou
obnovou existujúcich okien. Pre predstavu
o finančnej náročnosti takejto výmeny –
umelecko-remeselná obnova jedného
okna vyjde na 3 100 eur a replika okna
stojí približne 2 500 eur. Mesto sa tak
aj naďalej bude o ich obnovu usilovať
získavaním prostriedkov z rôznych fondov.
Nateraz získala dotácie z ministerstva
kultúry aj zo župy.
Samospráva tiež rieši výzor tržnice.
Nevkusné prístrešky a reklamné pútače

pripnuté k národnej kultúrnej pamiatke
v minulosti sa postupne demontujú.
Hrubé odhady hovoria, že celkovo bude
rekonštrukcia tržnice stáť 1,5 – 2 milióny
eur. Presnejšie bude suma známa
po získaní projektovej dokumentácie.
Vzhľadom na výšku investície je už teraz
jasné, že tržnica sa bude obnovovať
po etapách.
Tomáš Holúbek
foto: Roman Oravec, Mesto Nitra,
archív Vladimŕa Vnuka

s priateľmi a rodinou,“ povedala Monika
Reiskupová, odborná referentka pre
mestský rozvoj na nitrianskej radnici.
Na to, aby tržnica mohla tieto funkcie plniť,
potrebuje nevyhnutne doplniť reštaurácie
a kaviarničky, preto sa mesto rozhodlo
v časti tržnice od Štúrovej ulice vytvoriť
trakt pre gastroprevádzky, ktorý doplnia
sedenia vytvorené na nádvorí.
Vedenie mesta opakovane uistilo, že
predajcov z tržnice nikto nevyháňa.
„Práve naopak, vždy budeme podporovať
lokálnych predajcov, ktorí tu predávajú
kvalitné regionálne produkty. Oni sú tým,
čo vytvára unikátnu atmosféru našej
tržnice,“ povedal primátor Marek Hattas.
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Šperky

Vyskúšajte
trend vrstvenia
Prichádza jar a spolu s ňou aj stále
teplejšie dni, ktoré vrstveniu prajú.
Na odhalenej pokožke šperky
vyniknú viac ako skryté pod
vrstvami oblečenia. Ste v tomto
trende nováčik a neviete ako na to?
Máme pre vás niekoľ ko tipov.
Čo a ako kombinovať?

Pri náramkoch sú najideálnejšie jemné
retiazkové modely. Ak ste však odvážnejšia,
pokojne vyberajte aj rôzne hrúbky, farby
a siahnite aj po obľúbených symboloch.

Aby vynikol dizajn náhrdelníkov, kombinujte
viaceré dĺžky a vytvorte si tak kaskádu
od najkratších po najdlhšie. Ostať nemusíte
len pri jemných retiazkach, ale pokojne
siahnite aj po jednom výraznejšom kúsku.
Ak vás nudí nosiť stále tie isté prstene,
vrstvenie je originálny spôsob akým si
vytvoríte vlastné dizajny. Kombinujte viac
prsteňov na jednom prste alebo si rovno
ozdobte viaceré prsty.
Ak máte v ušiach viac dierok, môžete sa
pohrať aj s náušnicami. Vyskladajte si rôzne
tvary, farby a veľkosti. Kombinujte visiace
s napichovacími. Kruhové náušnice môžete
ozdobiť drobnými príveskami.

Menej je viac platí aj pri vrstvení

Začnite s nenápadnými šperkami, s ktorými
máte istotu, že to nepreženiete. Najlepšie je
kombinovať jeden druh šperkov. Kaskádu
náhrdelníkov doplňte len drobnými
náušnicami. Ak vrstvíte prstene na viacerých
prstoch, náramok vynechajte alebo zvoľte
čo najjemnejší. To isté platí aj pri ďalších
šperkoch. Pri veľkom množstve kúskov sa
môže vytratiť osobité čaro jednej kombinácie.

Striebro aj zlato

Už dávno neplatí, že musíte nosiť vždy len
jednu farbu kovu. Nebojte sa a experimentujte
s mixovaním. Zaveste si strieborný prívesok
na zlatú retiazku alebo skombinujte prstene či
náramky z rôznych kovov. Zabudnite na nudu
a využite kontrast, ktorý takto vzniká.
Šperky ideálne na vrstvenie a kombinovanie
nájdete v predajniach a e-shope SOFIA.sk
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Predajňu SOFIA
nájdete v OC MLYNY Nitra
na 1. poschodí.
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Kozmetika

Neprehliadnite
nové očné krémy

Krásna
záhradníčka
Prichádza jar a my už nedočkavo
vyzeráme prvé slnečné lúče. Nesmieme
zabúdať, že ak vystavíme pleť zvýšenému
slnečnému žiareniu, zvyšuje sa tiež
pravdepodobnosť tvorby pigmentových
škvŕn. Jedinečný rad Krásnej záhradníčky
je presne to, čo prebudí vašu pleť z dlhého
zimného spánku a postará sa o rozjasnenie
pleti, redukciu vrások a pigmentových
škvŕn. Dodá iskru ochabnutej a smädnej
pleti a pri pravidelnom používaní
produktov z tohto radu sa výrazne znižujú
dôsledky nadmerného zaťažovania pleti
vplyvom znečisteného prostredia, stresu
a vyčerpania.
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Rozjasňujúce sérum dodáva sviežosť mdlej
pleti, zjednocuje farebný tón, redukuje
začervenanie a vyhladzuje mimické
vrásky. Stačí naniesť každé ráno aj večer
na neočistenú pleť ako podklad pod krém.

Olejové zložky v kombinácii s výťažkami
z morských rias dlhodobo chránia pred
vysušením, hĺbkovo hydratujú a vypínajú
pokožku. A nezabúdajte ani na vaše
krásne ruky.

Ľahký denný krém s petržlenovým olejom,
vitamínom E a Pentavitínom® vám
zabezpečí čerstvý vzhľad počas celého dňa.

A prečo práve petržlenový olej? Obsahuje
flavonoidy, antioxidanty, kyselinu listovú,
vitamín K, C a A, pričom všetky tieto
látky pozitívne pôsobia na zdravotný
stav pokožky. Vitamínu C obsahuje
dokonca trikrát viac než pomaranč.
Chcete rozkvitnúť ako jarný púčik? Tak
šup do Havlíkovej prírodnej apotéky, naše
predajkyne sa o vás postarajú.

V nočnom rade nájdete krém, pleťovú aj
špeciálnu očnú masku a krém na ruky.
Títo traja pomocníci budú vašu pleť
regenerovať celú noc. Aktívna látka
EPS White má silný antioxidačný
účinok, redukuje pigmentové škvrny.

Hovorí sa, že oči sú zrkadlom
duše. Váš pohľad prezradí,
čo práve prežívate, a stav
jemného očného okolia rovnako
tak. Starajme sa teda nielen
o dušu, ale aj o tie citlivé miesta
okolo očí, ktoré sú každý deň
zaťažované stresom, vplyvom
modrého svetla z displejov
a znečisteným ovzduším. Nové
očné krémy pre ženy a mužov,
ktoré práve dorazili do predajní,
váš pohľad opäť rozžiaria
a upokoja.
Už názvy našich noviniek v starostlivosti
o očné okolie hovoria jasne: Žiarivý
pohľad je tu na to, aby osviežil
a rozjasnil očné okolie, Pohľad lovca
to isté poskytne mužom. Obidva krémy
sú určené pre unavené očné okolie
bez energie. Oba krémy prebúdzajú,
aktivujú a regenerujú kožné bunky
vďaka zloženiu, ktorému dominuje
Early Boost – prírodný taurín z ružovej

koralovej riasy, ktorý funguje ako
rastlinný energizér pre kožné bunky
a poskytuje ochranu telu prirodzenej
kyseliny hyalurónovej. Dokonalú výživu
pre tkanivá poskytuje ďalšia zložka,
ktorou je materská kašička. Regeneráciu
a upokojenie má na starosti tzv. „sibírsky
zázrak“ alebo rakytník. Detoxikačný
dotyk rozmarínu tvorí nepostrádateľnú
súčasť zloženia obidvoch krémov.
Makadamový a makový olej zasa
vyživujú a každý špecificky chráni.
Na dosiahnutie želaného žiarivého
pohľadu a vyhladenie jemných vrások je
vhodné krém aplikovať vždy ráno a večer
na vyčistenú pleť – ideálne vklepať alebo
jemne vmasírovať.
Starostlivosť pomocou týchto správnych
prípravkov je pre tenkú pokožku
v okolí očí nesmierne dôležitá. Je
zárukou prenikavého pohľadu s iskrou
a espritom a zárukou potlačenia známok
prirodzeného starnutia. Sebavedomie ide
o ruku v ruke so sebaláskou, tak sa teda
majte radi. Bude vám to vidieť na očiach.

Predajňu HAVLÍKOVÁ APOTEKA
nájdete v OC MLYNY Nitra na prízemí.
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Voľný čas

Novinky zo sveta spoločenských hier
Rodinná spoločenská hra PARKY je oslavou krásy amerických národných
parkov, sprevádzanou fenomenálnymi ilustráciami Fifty-Nine Parks Print
Series. V hre sa ujmete dvojice turistov, ktorí budú v rôznych ročných
obdobiach vyrážať na rôzne výlety plné zážitkov. Na svojich výpravách
využijete výbavu, ako ďalekohľad, čutory, ktoré vás osviežia, ale aj fotoaparát,
aby ste si mohli odniesť niečo na pamiatku. Hra je vhodná od 10 rokov.

Skvelé novinky z Albi

Cesta do rozprávky

od 15. marca

Vydajte sa na cestu do ôsmich obľúbených rozprávok, ako Červená
čiapočka, Tri prasiatka alebo Vlk a sedem kozliatok, v ktorých
postavičky ožívajú v krásnych ilustráciách. Deti sa s rozprávkami
nielen zoznámia, ale samy sa ich môžu naučiť podľa obrázkov
prerozprávať. Stačí len sledovať rozprávkové klbôčko, ktoré ich
príbehom prevedie.
A je tu aj jedno prekvapenie! Každú rozprávku si môžete
vypočuť v jej klasickej podobe i vo verzii s neočakávaným
koncom. Knižku nahovorili Dagmar Sanitrová a Ján Gallovič.
Kúzelné čítanie je unikátny výukový systém, ktorý prináša množstvo
informácií a zábavy. Stačí, keď sa ceruzkou zľahka dotknete obrázka
alebo textu, a ozve sa príslušná informácia, zvuk alebo hudba. Táto
interaktívna elektronická ceruzka vám umožní zažiť vždy niečo nové.
Ďalšie informácie o hovoriacich knihách a elektronickej ceruzke
nájdete na www.kuzelnecitanie.sk

Novinky, ktoré vás čakajú
v predajni ALBI
Heart & Home je prémiová značka sviečok, ktorá
vás okúzli nielen svojimi jedinečnými vôňami,
prevoňajúcimi celú miestnosť, ale tiež prírodným
sójovým voskom, z ktorého sú sviečky Heart &
Home vyrobené.
Luxusné vône Heart & Home si môžete vychutnať
viacerými spôsobmi. Od veľkých sviečok (72 hodín
horenia), stredných sviečok (30 hodín horenia) cez
malé sviečky, vonné vosky, difuzéry až po špeciálnu
edíciu NATURE s dreveným knôtom, ktorý pri
horení praská.

• Navždy spolu – drevitá vôňa santalového dreva,
citrusu, jazmínu, vanilky či muškátového oriešku
• Zmyselná pivónia – kvetinová vôňa pivónie, ruže,
jazmínu, cédrového dreva a konvalinky
• Oáza pokoja – kvetinová vôňa levandule,
bergamotu, eukalyptu, vetiverom...
• Limitovaná edícia Dotyk anjela – osvedčená vôňa
bieleho pačuli, bergamotu, citrónu a sladkého pižma.

Predajňu ALBI nájdete
v OC MLYNY Nitra na 1. poschodí.
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Sezóna kolobežiek

Všetky produkty

Schildkrot exluzívne
v

Nitra

Dizajn nových freestylových kolobežiek od Schildkröt predstavuje najnovšie trendy.
Takmer všetky modely prichádzajú v nových farbách a dizajnoch.
Kolobežka s názvom 360 je optimálna pre začínajúcich nadšencov freestylu. Je vybavená hliníkovou
doskou s protišmykovým gripom a robusnými riadidlami. Používanie spríjemňujú aj kvalitné rukoväte TPR
zabezpečujúce skvelý úchop. Pevnosť konštrukcie podporuje hliníková svorka s troma skrutkami. Kolobežka
je osadená 100 mm PU kolieskami s guľkovými ložiskami ABEC7. Freestylová kolobežka Untwist Galaxy je
vybavená kvalitnou 4-cestnou svorkou, ktorá vám umožní priblížiť sa k vašim prvým trikom. Flipwhip Hydro
Green sa vizuálne odlišuje množstvom eloxovaných komponentov, ale ponúka aj technicky pôsobivé vybavenie
pre kaskadérske špecialitky v skateparku. Kolobežka je osadená 110 mm PU kolieskami (88A) s eloxovaným
hliníkovým jadrom a ložiskami ABEC9 s pružnou zadnou brzdou.

Schildkröt Freestyle Flipwhip

Konštrukciu kolobežky spevňuje
eloxovaná hliníková svorka so 4
skrutkami a kompresným systémom
HIC, eloxovaná hliníková doska
(50 x 11 cm), výška riadidiel 85 cm
a šírka 54 cm, 110 mm PU kolieska
(88A), ABEC9, pružná zadná brzda.
(510401)

Cena: 159,99€

Schildkröt Freestyle 360 Space
Freestyle kolobežka s hliníkovou
doskou (50 x 10 cm), protišmykový
grip, výška riadidiel 82 cm a šírka
52 cm, 100 mm PU kolieska, ABEC7
(510471)

Cena: 99,99€
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Schildkröt Street Master 200mm

Hliníková kolobežka, 200 mm PU kolieska,
ABEC7, 4-bodová výškovo nastaviteľná trubica
(85 – 100 cm) s rýchloupínacou svorkou,
sklopné riadidlá (47 cm) s rýchloupínacou
svorkou, robustná brzda zadného kolesa
s protišmykovou konštrukciou. Komfort pri
používaní zvyšuje tiež kryt proti postriekaniu,
predným kolesom a stojan. (510003)

Cena: 119,99€

Schildkröt RunAbout 145mm

Skladacia kolobežka osadená
145 mm PU kolieskami, ABEC5,
výškovo nastaviteľné riadidlá (76 –
86 cm) s rýchloupínacou svorkou.
(510301)

Cena: 59,99€

Schildkröt
oslavuje
125. výročie
V roku 1896 “Rýnska továreň
na gumu a celluloid” v MannheimNeckarau vyvinula metódu
vyfukovania (blow-press), spôsob
výroby dutých telies vyrobených
z celuloidu, a okamžite
zaregistrovala potrebné
patenty. Išlo o štartovací signál
na výrobu hláv pre bábiky,
neskôr stolnotenisových
loptičiek týmto procesom
pod značkou Schildkröt, ktorá
bola registrovaná ako legálna
ochranná známka v roku 1899
spätne do roku 1889. Pancier
korytnačky pripomína odtieň
a vzor celuloidových produktov,
a preto bola korytnačka používaná
ako logo spoločnosti odvtedy až
dodnes. Stelesňuje nezničiteľnosť,
robustnosť a odolnosť.
Začiatkom 80. rokov minulého storočia bol
sortiment Schildkröt rozdelený na bábiky,
hračky a stolný tenis a tieto kategórie produktov prevzali rôzne spoločnosti. V roku
1984 sa ujala sektoru športových potrieb
rodina von Kellerovcov. V roku 1989 spustili výrobu stolného tenisu v Číne a rýchlo
vybudovali medzinárodnú značku.
V roku 2000 začali Donic a Schildkröt veľmi
úspešnú spoluprácu a spojili svoje sily pod
značkou Donic-Schildkröt. Donic je jednou
z celosvetovo najúspešnejších značiek
v stolnotenisových súťažiach so špičkovými
zmluvnými hráčmi a legendami stolného tenisu, akými sú Jan-Ove Waldner & Jörgen
Persson. Donic-Schildkröt je jednoznačne
najznámejšia a vedúca značka stolného
tenisu v strednej Európe.
Po úspešnom príbehu stolného tenisu
boli v nasledujúcich rokoch úspešne pridané nové segmenty produktov do rodiny
Schildkröt. V roku 2007 boli predstavené
funsport produkty a produkty na plážové
a vodné športy. S rozsiahlou kolekciou sa
Schildkröt stal lídrom na trhu v strednej
Európe aj v tomto segmente. Obsahuje
širokú ponuku na každú príležitosť. Sú tu
neoprénové lopty, disky, rakety, produkty
pre vodné a trendové športy, hračky
na pláž aj do záhrady. V roku 2013 predstavil Schildkröt kompletný rad malého

fitness náradia pre použitie doma alebo
na cestách. V roku 2020 tradičná nemecká
značka úplne obnovila svoju identitu v tomto segmente a predstavila nový, dynamický
a atraktívny koncept. V rámci komplexného
oživenia značky sa Schildkrötovi podarilo
získať aj Arnda Peiffera, momentálne najúspešnejšieho nemeckého biatlonistu, ako
nového ambasádora značky.
V roku 2018 sa k príbehu Schildkröt
pridala ďalšia kapitola. Pod Funwheel
Schildkröt predstavil širokú škálu kvalitných
kolobežiek, skateboardov a wave boardov
v trendových dizajnoch pre všetky vekové
kategórie a schopnosti s obvykle dobrým
pomerom cena/výkon.
Jedinečné produktové inovácie a trendy
dizajny uvádza do života vlastný produktový manažment a tím dizajnérov spoločnosti. Orientácia na zákazníka je prioritou
aj pre profesionálny tím medzinárodných
predajcov spoločnosti Schildkröt a zabezpečuje, že sa značka teraz vyváža do viac
ako 70 krajín. Schildkröt ako rodinná firma
predstavuje inovácie, kvalitu, spoľahlivosť
a spokojnosť zákazníkov, rovnako ako pred
125 rokmi. V posledných dvoch rokoch
bola spoločnosť vyhlásená za „Najlepšieho
výrobcu“ v kategóriách fitness/zábavné
a akčné športy.

Predajňu INTERSPORT nájdete
v OC MLYNY Nitra už čoskoro
na novom mieste na 2. poschodí
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Recepty

Prvá je tá....
Na stole pristala sieťovka plná
úrody z PRVEJ jarnej pochôdzky
po trhu. Naplánujte si sobotňajšie
menu, v ktorom zaspieva PRVÝ
chrumkavý kaleráb a jemná
mrkvička, šťavnaté mäso
a nechajte si miesto aj na dezert.
Kalerábová polievka s petržlenovými
haluškami

… Z hrnca stúpa para. Tieto vône by sme
mohli inhalovať večne…
• 4 porcie
• pol hodina varenia
Ingrediencie: 2 kaleráby, 2 mrkvy, pol
hrnčeka čerstvého hrášku, poriadna štipka
mletej rasce a toľko isto práškovej kurkumy,
1,5 litra vývaru, mleté čierne korenie
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Na halušky: 1 vajce, 5 PL hladkej
špaldovej múky, zväzok čerstvej
petržlenovej vňate, štipka sódy bikarbóny
a soľ
Postup: Zeleninu očistíme a nakrájame
na kocky. Na lyžici olivového oleja
ju orestujeme, ochutíme koreninami
a zalejeme vriacim vývarom. Varíme zhruba
20 minút. Ku koncu pridáme hrášok, ak
sme nezohnali čerstvý, nič sa nestane, ak
použijeme mrazený. Na záver polievku
dochutíme soľou a čerstvo namletým
korením. Nestrácame čas. Kým sa varí
polievka, pripravíme v inom hrnci halušky.
Z prísad vypracujeme hladké cesto
a prihodíme nadrobno nakrájanú vňať.
Halušky sádžeme do vriacej vody, najlepšie
cez haluškovač. Keď vyplávajú na povrch,
sú hotové a môžeme podávať.

Panenka na bylinkách s batatami

… šťavnatú bylinkovú panenku doplnia
sladkasté bataty. Krásne farebný hlavný
chod je na svete…
• 4 porcie
• hodina na prípravu
Ingrediencie: 1 bravčová panenka, 3
väčšie bataty alebo zemiaky, čerstvé
bylinky, aké len zoženiete (rozmarín, šalvia,
petržlen, bazalka) a, pravdaže, čierne
korenie, soľ a olej na opekanie
Postup: Panenku po návrate „z lovu“ ani
nedávajme do chladničky. Pred prípravou
jej pristane hodina pri izbovej teplote.
Potom do väčšej plytkej misy nalejeme
niekoľko lyžíc olivového oleja, pridáme
korenie a soľ a na veľmi jemno nasekané
bylinky. Odležanú panenku v zmesi dobre
vyváľame a vymasírujeme.

Zohrejeme si liatinovú panvicu a kus
mäsa v nej opekáme sprudka z každej
strany. Opatrne obraciame, ale do mäsa
nepicháme, aby z neho nevytiekla šťava.
Panenka bude skvelá len vtedy, keď s ňou
zaobchádzame jemne. Do ružovohneda
opečené mäso vyberieme, zabalíme
do alobalu, preložíme na pekáč a dáme
piecť do rúry na 180 °C. Po 15 minútach
panenku rozbalíme a necháme oddýchnuť
na drevenej doske.

Chia pohár s mangom a kokosovým
jogurtom

Batatom či zemiakom doprajeme
jednoduchú úpravu. Umyť, osušiť, nakrájať
na plátky, osoliť a opiecť na panvici,
v ktorej sme piekli mäso.

Postup: Pohár, ktorý vonia mangom
a kokosom, pripravíme jednoducho. Mango
zbavíme kôstky a zmixujeme ho dohladka.
Primiešame k nemu polovicu pripravených
chia semiačok. Odložíme bokom.

… sladká bodka bude tentokrát
bodkovaná…
• 4 porcie
• 15 minút prípravy

Ingrediencie: 2 zrelé mäkké mangá, 500 g
kokosového jogurtu, 4 PL chia semiačok,
2 PL práškového cukru, čerstvé drobné
ovocie

Kokosový jogurt osladíme, pridáme zvyšné
chia semiačka a lyžicu práškového cukru.
Po pätnástich minútach sa k obom miskám
vrátime, premiešame, a keď usúdime,
že mangový aj kokosový krém majú
konzistenciu pudingu, pustíme sa hneď
do vrstvenia. Do krásnych dezertných
pohárov skladáme vrstvu manga, kokosu,
prekladáme čerstvým ovocím a na záver
nezabudneme prizdobiť niečím zeleným,
napríklad lístkom mäty.
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Na pôvode záleží vám i nám

Historická talianska
značka detskej výživy,
ktorá je synonymom
kvality, rodiny, dôvery
a tradície.

Produkty Plasmon kúpite v predajni
PREDETI.SK, ktorú nádete
v OC MLYNY Nitra na 2. poschodí.
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Veľkonočné
mestečko
06. – 14.04.2022

9.00 – 20.00 h

Predajné stánky s tradičnými domácimi potravinami
a ručne vyrábanými jarnými dekoráciami

Veľkonočný
darček
za nákup
Rastúci dino
vo vajci
Nakúpte v OC Mlyny
od 01.04.2022
v minimálnej hodnote
20€ a preukážte sa
pokladničným
blokom na infopulte.*
*Platí do vyčerpania zásob.

www.mlyny-nitra.sk

Predajňu IDEXE nájdete
v OC MLYNY Nitra
na 2. poschodí.

Štúrova,
Párovská
ulica a okolie

Štefánikova
trieda
a okolie

Svätoplukovo
námestie,
Mostná ulica
a okolie

Piaristická,
Farská,
Kupecká
ulica
a okolie

Kalvária,
Štefánikova
trieda
a okolie

Zobor
a okolie

Jesenského
ulica, Sihoť,
Mestský park
a okolie

Čermáň, sídlisko
Chrenová a okolie,
mestské a bývalé
mestské časti

Nitriansky
hrad a okolie

