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Deichmann nájdete
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na 1. poschodí.
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Editorial
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LETO je nádherné ročné obdobie, plné slnka, lúčnych kvetov
a dovolenkového oddychu. Dovolenka ale netrvá večne, bez klimatizácie
je na skapanie teplo, postavu si treba neustále strážiť a bez kvalitného
a častého polievania ani kvetenstvo už nie je to, čo na jar...
JESEŇ je melancholicky nádherná, láka k obdivu celého spektra
farieb, radosť prehŕňať napadané lístie mäkučkými gumákmi. Tie však
neprospievajú klenbe chodidla, podporujú tvorbu plesní i zápalov močových
ciest je po takých prechádzkach omnoho viac než napríklad na jar...
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mestečko
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ZIMA je prekrásna, plná pečených gaštanov a voňavého punču, príjemných
rodinných stretnutí, rozžiarených detských očiek a od srdca kúpených
darčekov. Keď sa ale odzdobí posledný stromček, odznie posledná
žlčníková kolika, vráti sa posledný nechcený darček a každý má po krk
zimného oblečenia... všetci sa už tešia na jar...
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Nathalie Létév v spolupráci s H&M

Fantazia

H&M sa spojilo s umelkyňou Nathalie Lété
pre vytvorenie printovej kolaborácie
inšpirovanej fantastickou krajinou
H&M s radosťou odhaľuje spoluprácu s parížskou
celosvetovo uznávanou umelkyňou Nathalie Lété, ktorá
vytvára rôzne ilustrácie, textílie, keramiku či maľby.
Kapsulová kolekcia obsahuje niekoľko farebných
a poetických prác Nathalie, ktoré sú zobrazené ako potlače
na širokom sortimente detského oblečenia a doplnkov.
Kolekcia bude dostupná vo vybraných obchodoch a online
na hm.com začiatkom marca.
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H&M kolaborácia je detskou kolekciou pre
bábätká a deti so širokým výberom veselých
a farebných tričiek, búnd, šiat, džínsov, overalov, šortiek a plaviek. Farebné zvieracie
a florálne printy vytvorené Nathalie Lété sú
kľúčové. Všetky jej dizajny začínajú ručnou
maľbou akrylom, tieto maľby sú následne
na to pospájané do jedného celku na vytvorenie kreatívneho a zábavného príbehu. Pre
túto kolaboráciu prebudila Nathalie k životu
tropickú džungľu s chameleónmi a tigrami,
rovnako sa zamerala na jej ikonické zobrazenie kvetov s mačkami, vtákmi a zajacmi.

“V mojej práci vytváram fantastickú krajinu iba pre seba. Krajinu, ktorú chcem
zdieľať s ostatnými ľuďmi, aby som
ich podnietila k snívaniu. Všetko je to
o kvetoch, zvieratách, vtáčikoch, naivite
a farbách. Chcem vytvoriť kokón, ktorý
prináša šťastie a harmóniu všetkým naokolo. Vzťahy medzi rôznymi elementmi
rozprávajú príbehy, príbehy, ktoré robia
skvelú atmosféru. Som rada, že môžem svoj svet zdieľať prostredníctvom
tejto kolaborácie po celom svete spolu
s H&M.” Nathalie Lété, umelkyňa

“Natalie Lété a jej práca sú niečím, čo obdivujeme už dlhý čas a sme nadšení
z našej spolupráce pre detskú kolekciu. Kolekcia je hravá a tie kúsky vám naozaj
prinesú pocit, akoby ste sa nachádzali v botanickom sne. Nevieme sa dočkať,
keď budeme môcť túto kolekciu zdieľať s našimi najmladšími fanúšikmi.”
Jennifer Helmer, Division designer kids v H&M

Predajňu H&M
nájdete v OC Mlyny
Nitra na prízemí
a 1. poschodí.
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Veľ konočné
a farmárske
mestečko
12. ~ 18. 4. 2019
9.00 ~ 20.00h
Predajné stánky
s domácimi potravinami
a ručne vyrábanými
doplnkami

www.mlyny-nitra.sk
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Predstavujeme vám

NOVÚ KOLEKCIU!

Nová kolekcia v predajniach Deichmann! Príďte si k nám vybrať
štýlovú jarnú obuv. Tešíme sa na vašu návštevu.

Predajňu
Deichmann nájdete
v OC Mlyny Nitra
na 1. poschodí.
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C&A

SVIEŽA

JARNÁ KOLEKCIA
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Predajňu C&A
nájdete v OC Mlyny Nitra
na prízemí a 1. poschodí.
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Divadlo

Divadlo
Andreja Bagara
Hlava XXII odhaľuje
absurdnosti vojny
a násilia pomocou
humoru a vtipu
Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre
pripravilo pre svojich divákov
dramatizáciu jedného z najúspešnejších amerických
románov minulého
storočia Hlava XXII
od autora Josepha
Helera. Po prvýkrát ju uviedlo
v Štúdiu DAB 8.
marca 2019.
Hlavný hrdina inscenácie, mladý muž
menom Yossarian,
sa v armáde konfrontuje s byrokratickou mašinériou,
subordináciou
a nezmyselnými
predpismi korunovanými Hlavou
XXII. Reflexia druhej
svetovej vojny plná
humoru, grotesknosti
a absurdity Hlava
XXII ponúka veľký
priestor silnej mladej
generácii hercov
DAB v Nitre.

Inscenáciu Hlava XXII vybrala dramaturgia
DAB ako súčasť tohtoročnej divadelnej sezóny, ktorá dostala názov Muži bez hraníc.
„Vybrali sme tento titul, pretože si myslíme,
že je svojou témou stále aktuálny. Vojnu,
ktorá je nosným motívom Hellerovho románu, sa snažíme rozviesť aj do vojen,
ktoré nie sú reprezentované len bombami
a zbraňami, ale sú to vojny, ktoré zažívame
každý deň, od korupcie, svojvôle mocipánov, v podobe vojny vzťahov pri chýbajúcej
empatii a morálke. Tie absurdnosti, ktoré
Hlava XXII popisuje, sú dosť ľahko prenosné do absurdnosti z dnešných novín,“
povedal o hre jej režisér Ján Luterán.
Tvorivý tím pracoval s dramatizáciou,
ktorá pochádza priamo z pera autora románu Jospeha Hellera. Hlavnú postavu
Yossariana stvárňuje hosťujúci herec Daniel
Ratimorský, ktorý bol pred niekoľkými rokmi členom hereckého súboru DAB. „Je to
výzva, na ktorú sa teším, a dúfam, že ten
výsledok bude takisto potešujúci. Zatiaľ
nemám konkrétnu predstavu, ako postavu
stvárniť, takže sa nechám viesť pánom režisérom, ktorému verím. Dúfam, že nebude
plochá, že bude ľudská a o to dôveryhodnejšia,“ uviedol D. Ratimorský.

Diváci sa môžu tešiť na zaujímavú hru
o absurdnosti vojny a násilia. „Ja by som
bol veľmi rád, keby sa nám podarilo ten
román a tú ťažkú tému podať s humorom.
Tak ako sa to podarilo aj Hellerovi. To je
základ, na ktorom budeme stavať všetky
tie absurdné situácie, ktoré musia byť
vtipné a musia ľudí zabaviť. Aj keď ide
o veľké obludnosti, tak pre nás je základné
vymedzenie toho žánru v rámci tragikomédie,“ povedal J. Luterán. Práve tragikomickosť podľa M. Dacha najlepšie vystihuje
Hellerovu Hlavu XXII. „Smiech a vtip a tá
absurdita, ktorá je tam dôležitá a podstatná
a ktorá vyvoláva ten úsmev, to sú tie najzákladnejšie atribúty inscenácie, ktoré by tam
mali byť a ktoré by mali diváci pociťovať,“
dodal M. Dacho.
V inscenácii hrajú: Barbora Andrešičová,
Lenka Barilíková, Juraj Ďuriš, Martin Fratrič,
Branislav Matuščin, Martin Nahálka, Peter
Oszlík, Andrej Remeník, Tomáš Turek,
Marián Viskup, Daniel Ratimorský a. h.

Daniel Ratimorský pri fotení na vizuál k inscenácii Hlava XXII, v ktorej stvárnil hlavnú postavu Yossariana
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Divadlo Andreja Bagara v Nitre pripravuje druhý ročník divadelnej prehliadky
Made in Czechoslovakia. Milovníci divadla sa tak môžu opäť tešiť na skvelé
inscenácie slovenských i českých divadiel, ktoré môžu uvidieť v dňoch 24. až
27. apríla 2019.

Z hry „Utíkejte,
slečno Nituš!“

Cieľom prehliadky Made in Czechoslovakia
je predstaviť nitrianskym divákom pútavé
a príťažlivé inscenácie českých a slovenských divadiel. „Môžem prezradiť, že sa
nitrianskemu publiku budú prezentovať
Divadlo Astorka, Divadlo Jána Palárika
v Trnave, Studio Ypsilon z Prahy
a Horácke divadlo Jihlava,“ hovorí projektová manažérka a lektorka dramaturgie
DAB Slavka Civáňová.
Ako prvé sa 24. apríla predstaví Horácke
divadlo Jihlava s divadelnou adaptáciou
slávneho filmu Šakalí léta. „Česká muzikálová legenda z roku 1993 podľa poviedky
Petra Šabacha, s hudbou Ivana Hlasa nenechá nikoho chladným. Je to veľký príbeh
s výbornou hudbou a známymi hitmi,“ hovoria o hre jej tvorcovia.

Divadlo Jána Palárika v Trnave príde
do Nitry 25. apríla s inscenáciou Rodinný
parlament. Hra vyrozpráva príbeh o tom,
čo sa stane, keď sa princípy parlamentnej
demokracie aplikujú na bežnú rodinu a či
je možné, aby rodina fungovala ako štát.
V slede vtipných scén budú diváci sledovať

Z hry
„Kontajner Paríž“

rodinu, ktorá sa aj napriek dobrému úmyslu
zrazu ocitne vo víre volebných machinácií
a kupovania hlasov.
Studio Ypsilon z Prahy sa predstaví 26.
apríla s inscenáciou Ľubomíra Feldeka
Utíkejte, slečno Nituš! Komédia pod vedením nitrianskeho režiséra Petra Oravca
je plná prevlekov a zámen postáv. Nesie sa
v duchu hravosti, hudobnosti a nespútanej
dobrej zábavy. Túto kultovú inscenáciu
uviedlo v 80. rokoch minulého storočia
s veľkým úspechom aj Divadla Andreja
Bagara v Nitre.
Posledný deň prehliadky Made in
Czechoslovakia 27. apríl bude patriť
Divadlu Astorka Korzo '90 a jeho hre
Kontajner Paríž. Komédia rozpráva príbeh
o hľadaní strateného kontajneru v európskych metropolách, pri ktorom sa hlavný
hrdina dostane do kontaktu so samými
zvláštnymi ľuďmi. V réžii Mariána Amslera
sa predstavia známi slovenskí herci Juraj
Kemka, Rebeka Poláková, Marián Miezga,
Zuzana Porubjaková, Róbert Jakab, Zuzana
Konečná, Pavol Šimun a Lukáš Latinák.
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Vaše oči
V BEZPEČÍ

Ak chodíme v lete bez slnečných okuliarov, nie je to
žiadna výhra. Na druhej strane, nosením nekvalitných
slnečných okuliarov si môžeme narobiť viac škody ako
osohu. Poškodeniu zraku predídeme nosením kvalitných
slnečných okuliarov.

Značka Guess je štýlotvorcom a jedným
z najuznávanejších pojmov módneho
sveta. Stala sa ikonou kombinujúcou vášeň
amerického západu s európskym vkusom.

Je celosvetovo známa pre svoju tvorbu
módnych kolekcií, a to najmä pre pánov. Jej
štýl je moderný, držiaci krok s aktuálnymi
trendmi, ale napriek tomu klasický.

Prednosťou značky Avanglion sú svetový
dizajn a dostupná cena. Vybrané modely
majú šošovky s polarizačným filtrom.

Originálny štýl a elegantné tvary pre podporu ženského vzhľadu.

Viac ako 80 rokov je lídrom vo výrobe
polarizačných šošoviek a módnych
okuliarov. Táto svetovo známa značka je
dnes jednou zo štyroch hlavných značiek
okuliarov, pričom predáva viac ako 4
milióny polarizačných slnečných okuliarov
vo viac ako 80 krajinách sveta ročne.

Značka spojená s hudobnou scénou.
V produktoch nachádzame prvky
klasického amerického štýlu, v súčasnom
a stále aktuálnom duchu, čo zahŕňa
používanie prémiových materiálov a dôraz
na detail.

Technologicky najvyspelejšie slnečné
okuliare na svete. Značka je priekopníkom
fotochromatickej funkčnosti. Okuliare
sa prispôsobujú meniacim sa svetelným
podmienkam, zvýrazňujú detaily a farby,
chránia pred odleskami, čím eliminujú
únavu zraku.

Žiadna iná značka slnečných okuliarov
neoslovila také množstvo ľudí a neovplyvnila
celé generácie. Ray-Ban už nie je iba
značka, je to životný štýl a spôsob života.
Speváci, herci, športovci, ale aj bežní ľudia
si už nedokážu predstaviť svoj imidž bez
niektorého z modelov Ray-Ban.

Slnečné okuliare Bollé sa preto vyznačujú
vysokou kvalitou a odolnosťou. Sú
vyrobené z najnovších materiálov pomocou
najmodernejších technológií.

Predajňu Optika MANIA nájdete
v OC Mlyny Nitra na prízemí.
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Jar

Pripravte
sa na

JAR

Po odložení zimného kabáta, odhodení teplých
čižiem a stratení pletenej čapice prichádza chvíľa,
ktorej sa hovorí „rozpačitá“. Vianočné sviatky čo-to
porobili s vašou postavou, chladné dni s vašou pleťou
a spomínaná čiapka dorazila vaše vlasy.
Dámske módne časopisy na vás útočia
zo všetkých strán a nemilosrdne po vás
chcú, aby ste sa cítili sviežo a šik.
Nabádajú vás k novému šatníku, ktorý
podčiarkne vašu osobnosť a s ktorým si
môžete dôstojne užiť prvé jarné lúče. Ale
ako sa k nemu, dočerta, prepracovať?
Pre bezradné máme pár tipov:
Nebojte sa farieb! Dosť bolo čiernej, hnedej
a tmavošedej. Zahoďte melanchóliu spolu
so zimnými vecami do kúta skrine a zadovážte si niečo v jasnej farbe, po ktorej dávno
túžite. Nemusí to byť práve terapia šokom,
ak sa vám zdá zmena odvážna, kúpte si
najskôr jeden kúsok a začleňte ho pomaly
do svojho šatníka. Ak ste konzervatívna,
prípadne bojazlivá, určite si najprv nejakú neutrálnu základnú farbu, hodiacu sa
k blížiacej sa jari (smotanová, svetlosivá,
béžová) a rozjasnite ju jedným farebným
kúskom. Postupne pridávajte, zvykajte si
a kombinujte. Posuňte svoje vlastné hranice odvahy vo vnímaní samej seba a budete
príjemne prekvapená!
Nebojte sa vzorov! Počas zimy si zrejme
málokto doprial a dovolil experimentovať so
vzormi, ale teraz prichádza ten správny čas.
Kombinácie škótskeho kára, čiernej kože
a reťazí, alebo čierno-bielych bodiek a perál
či pásikov všetkých farieb a šírok. Pre tie
najodvážnejšie sú tu kombinácie rôznych
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vzorov, pozor však na farebnosť, tá už by
v tomto prípade mala byť umiernená a premyslená. Ak sa bojíte sama vybrať na túto
dobrodružno-nákupnú cestu, zvoľte si ako
sprievodcu dobrý lifestylový časopis alebo
zdatnejšiu kamarátku. Hlavne si to užite!
Nebojte sa kvalitných materiálov! Ak opomeniem ich vyššiu vstupnú investíciu, ich
životnosť je dlhšia a najmä komfortný pocit
počas nosenia je na nezaplatenie. Doprajte
si pohodlie a luxus v bavlne, ľane, hodvábe alebo v kašmíre. Ste už veľká a mala
by ste si vážiť samu seba, tak prestaňte
podporovať ropné spoločnosti a zabudnite
na polyester...

taká je totiž zárukou finančnej prosperity).
Stačí jedna krásna kabelka za sezónu, ale
v koži!
Nebojte sa pestrofarebných šatiek! Učte
sa od Parížaniek. Kvalitná hodvábna šatka
okolo krku, pása alebo na hlave, prípadne
uviazaná na desiatky rôznych spôsobov,
dodá vášmu oblečeniu ten správny šmrnc.
Letia farebné kvetinové vzory, zvieracie
motívy, geometrické obrazce alebo aj šatky s dezénom písma. Fantázii sa medze
nekladú!

Nebojte sa vysokých podpätkov! Vedia
urobiť zázraky s vašou chôdzou i postavou. Pri dnešnom neobmedzenom výbere
nádherných topánok, členkových čižmičiek
a sandálikov je hriech kupovať si čosi nízke
a bezpohlavné, hoci aj pohodlné. Topánky
vyberajte dôsledne, aby bolo pre vás potešením na vyšších podpätkoch zvesela kráčať. Pamätajte, že až od 4 cm vyššie začína
to správne pohupovanie bokmi...

Nebojte sa novej dekoratívnej kozmetiky!
Ak už roky rokúce nosíte ten istý mejkap
a používate tú istú dekoratívnu kozmetiku
s vedomím, že vám pristane, vedzte, že to
už dlhšiu dobu nemusí byť pravda. Menia
sa trendy, farebnosť, ale najmä vy! Je teda
najvyšší čas opýtať sa na názor odborníka
a nechať si poradiť od ľudí skúsenejších.
Určite budete milo prekvapená, čo všetko
sa dá na vašom vzhľade ešte vylepšiť.
Opustiť svoju obľúbenú farebnicu z čias
mladosti niekedy znamená vyzerať omnoho
mladšie.

Nebojte sa veľkých a farebných kabeliek!
Sú praktické, nápadité a všetko sa do nich
zmestí. Aj skladací dáždnik, pracovný diár,
nabíjačka na telefón, kozmetická taška, doklady, dokonca aj peňaženka (červená, len

Ak ste si všetky naše drobné rady vzali
k srdcu, nič vás nezaskočí. Ste pripravená!
Keď sa potom jar opýta, čo ste robili v zime,
ani sa jej nenamáhajte odpovedať. Asi je
úplne slepá...

Nebojte sa veľkých
slnečných okuliarov! Okrem
toho, že chránia váš zrak, dodajú ten
správny nádych mladíckeho elánu, trochu
zvodnej tajuplnosti, prípadne záhadnej
ženskej zmyselnosti. Aby sme od nich zase
nežiadali priveľa, stačí, ak zakryjú vaše kruhy
pod očami. Ak naozaj, ale naozaj nebol čas
na mejkap ani na kaderníčku, slnečné
okuliare a hodvábna šatka na hlave
dokážu zázraky!
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Spodná bielizeň

Späť
K PRÍRODE
Cítiť sa sebavedome a byť
spokojná sama so sebou. Cítiť
sa slobodne. Dopriať svojmu
telu a sebe. Rešpektovať
svoje telo a jeho potreby.
Sú to nespočetné posteľové
rozhovory a vankúšové vojny.
Je to ten bláznivý tanec
v kuchyni a beh v daždi.
Niekedy len tak robiť, čo sa
mi zachce, pretože v tomto
okamihu je to pre mňa to
najlepšie. Byť vyrovnaná,
spokojná , mať radosť zo života
a cítiť sa príjemne a pohodlne.
Byť vo svojej koži.
Nová sloboda nielen s veľkosťou košíkov A a B – kolekcia SKINY jar
2019. Späť k prírode. Trend v bielizni smeruje k prirodzenosti.
Preč s formujúcou výstužou a kosticou!
Aj ženy s veľkosťou košíkov C a D sa chcú cítiť komfortne a užívať
si slobodu. Skiny prichádza tomuto želaniu v ústrety s množstvom
inovatívnych typov podprseniek, a to najmä moderným funkčným
spacer materiálom v kolekciách Sensual Light a Inspire Lace.
Zatiaľ čo v bavlnených podprsenkách sú spracované tri alebo
štyri vrstvy materiálu, 3D Spacer technológia kombinuje funkciu
jednotlivých vrstiev v jedinej látke, takže podprsenka sa nádherne

prispôsobuje tvaru tela je ultramäkká, ultraľahká, priedušná
a ideálna aj pre väčšie veľkosti 70-85C a 75-85D. Spacer
podprsenka je perfektným spoločníkom na dovolenku, nekrčí
sa a vyzerá ako nová aj po mnohých praniach. Pre romantické
lolity je určená kolekcia Refined s očarujúcou kvetinovou čipkou
v kombinácii s jemnou Skiny bavlnou.
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Kolekcia Yoga & Relax Performance bola
inšpirovaná aktuálnym baletným trendom.
Najdôležitejšia vec, ktorú musíte urobiť
pred športovými aktivitami, je zahriať svaly.
SKINY využíva vysoko kvalitný materiál,
ktorý vám s tým pomôže. Základom
oblečenia je BIO-HEATSOL, prírodné
polyesterové vlákno na báze minerálov,
ktoré premieňa telesné teplo na energiu
a vracia ho k pokožke. Pridaný kyslík
v tkanive stimuluje krvný obeh a znižuje
bolesť svalov a menštruačné bolesti.
Materiál je priedušný a neutralizuje zápach,
antibakteriálny a antistatický ideálny pre
jogu a hodiny relaxácie.

SK86 je športová kolekcia podprseniek,
tričiek, legín a šortiek. Funkčné a zároveň
veľmi pohodlné športové podprsenky vám
zaručia pri športe pocit istoty a slobody.
Elegantná čierno-biela basic kolekcia
sa dá voľne kombinovať s jarnou SK86
kolekciou v levanduľovej a žltej farbe.
Vysoko funkčné materiálové zloženie
a minimalistické strihy v Retro – Looku sú
určené pre športovo aktívne ženy.
Pre moderného muža je určená nová
kolekcia nočného a voľnočasového
oblečenia Sloungewear. Materiálové
zloženie bavlny v kombinácii s modalom
zaručuje perfektný pocit z nosenia každý
deň. Kombináciou vrchných a spodných
dielov tričiek a nohavíc farby šedej, modrej
alebo s bielo-šedým prúžkom si každý
zákazník môže vytvoriť svoj originálny štýl.
Čo ešte potrebuje človek na dosiahnutie
„pohodlného šťastia“?

SKINY:

To nie je len
kvalitná spodná
bielizeň
Predajňu SKINY nájdete
v OC Mlyny Nitra
na 1. poschodí.
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CCC

Keď móda
Myslíš si, že trendové topánky
musia stáť stovky eur? Pekne
sa obliecť neznamená nutne
minúť tisíce na svoje outfity.
Dôkazom toho je nasledujúci
lookbook z dielne CCC, ktorý
ukazuje ich najnovšie kúsky
v predaji. Nájdeš medzi nimi
nízke tenisky od svetových
značiek, ktoré sú fresh
a tvoju peňaženku rozhodne
nerozplačú.

POZRI SA NA ŠTÝLOVÉ TENISKY
Z CCC ZA SKVELÉ CENY

Fantastické tenisky Skechers
Skechers je špičková americká značka
športovej a mestskej obuvi. Tenisky
sa vyznačujú vynikajúcou kvalitou,
modernými technológiami a ergonomickými
vlastnosťami, vďaka ktorým sa prispôsobia
nohe a sú pohodlné. V topánkach
Skechers je ľahké cítiť sa výnimočne aj
v streatwearovej kultúre.

Elegantné tenisky Reebok
Jednoduché tenisky sú podstatným
kúskom každého šatníka. Môžeš si ich
obuť prakticky ku všetkému a skombinovať
ako ku elegantnejšiemu looku, tak
i k extravagantnému oblečeniu, ktoré
nechajú takýmto spôsobom vyniknúť.
Na nasledujúcich fotkách vidíš pánske
biele a dámske sivé tenisky od Reebok.

Ikonické tenisky Puma
Tenisky od Puma zažívajú už niekoľko
rokov svoj obrovský boom. Je to z veľkej
časti kvôli Rihanne alebo The Weekndovi,
avšak ľudia si našťastie i vďaka nim
našli cestu ku ich ikonickým základným
modelom. Medzi tie najznámejšie patrí
napríklad model Puma Smash, ktorý si
môžeš prezrieť nižšie.

Rebelský, svieži, odvážny
a sebaistý. Takýto je duch mladej
generácie, tzv. YOUNGSTERS,
a novej lifestylovej kolekcie CCC jar/
leto 2019, určenej práve mladým.
V predajni CCC si každý, či už
mladý vekom alebo duchom, nájde
pre seba tú správnu obuv a doplnky.
Produkty určené špeciálne pre
štýlových a mladých zákazníkov
inšpirujú, sú plné trendov,
obľúbených značiek a zábavy.
Príďte sa presvedčiť na vlastné
oči, že CCC a generácia
YOUNGSTERS patria k sebe!

Predajňu CCC nájdete v OC
Mlyny Nitra na 1. poschodí.
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Ivan Gontko
,,Vo voľnom čase by som
chcel byť spiaci Maharadža“

Ivan Gontko je členom umeleckého súboru Starého
divadla Karola Spišáka v Nitre už 33 rokov. Okrem
toho je predsedom Slovenského centra Medzinárodnej
bábkarskej únie UNIMA a vedie vlastné kočovné divadlo
Tyjátr. V rozhovore prezradil nielen to, ako sa dostal
do nitrianskeho bábkového divadla (doslova), ale aj ako
vníma tvorbu študentov vysokých umeleckých škôl, prečo
je podľa neho dôležité prinášať reflexiu z oblasti bábkového
umenia či akou bábkou by chcel byť.
Pán Gontko, členom Starého divadla
Karola Spišáka v Nitre ste od roku
1986. Ako ste sa dostali k bábkovému
divadlu?

Autobusom a pešo. V čase, keď som
tam nastúpil, sídlilo vtedajšie bábkové divadlo na Župnom námestí. Ja som býval
na Čermáni. Tak som sadol na dvojku,
na hlavnej križovatke pri vtedy ešte stojacich Mlynoch, a odtiaľ som išiel pešo
po Farskej až k divadlu. Stisol som kľučku,
otvoril dvere, vstúpil a bol som v bábkovom
divadle.

Pamätáte si na prvú bábku, ktorú ste
v Starom divadle animovali?

Paradoxne, prvou postavou na doskách
bábkového divadla bol Policajt v hre Gyulu
Urbána „Belasý Peter“. Bola to činoherná
postava. K bábkam som sa dostal až v nasledujúcom titule. V hre Atanasa Močurova
„O veselých kohútikoch“ som, možno,
aby som dobehol zameškané, animoval
dve bábky. Hral som Vrabča, nezbedného
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malého vrabca, a Kohúta-dôchodcu.
Myslím, že toho kohúta som asi hral lepšie,
lebo odvtedy mám akosi viac šťastia skôr
na postavy zrelých, múdrych a skúsených
mužov. Musím však dodať, že prvé animácie v divadle neboli s týmito bábkami.
Skôr ako sme dostali do ruky bábky, tak
pár týždňov predtým sme animovali fľaše
od sektu naplnené vodou pod vedením nezabudnuteľnej pani Vierky Turekovej, ktorá
inscenáciu režírovala. Museli sme sa naučiť
držať ruky s ťažkou fľašou v rovnakej výške
a vydržať tak čo najdlhšie. Je to zvláštne,
ale teraz si s odstupom času uvedomujem,
že k animácii fliaš, zvlášť plných, mám
od tých čias veľmi pozitívny vzťah.

Čím vás dokáže fascinovať bábkové
divadlo aj po toľ kých rokoch?

Stále tým istým: formou a cieľovou skupinou, teda, bábkou a detskými divákmi.

Od roku 2007 ste predsedom
Slovenského centra Medzinárodnej

bábkarskej únie UNIMA (Union
Internationale de la Marionette).
Cieľom tejto organizácie je rozvoj
a propagácia bábkarského umenia.
Mohli by ste priblížiť, v čom spočíva
vaša funkcia?

Organizácia vznikla 20. mája 1929
v Prahe pri príležitosti stretnutia bábkarov
z Československa s kolegami z ďalších krajín. V súčasnosti sídli v Charleville-Mézieres
vo Francúzsku a Slovenské centrum UNIMA
je jej právoplatným členom od svojho vzniku
v roku 1995. Ja už niekoľko rokov vediem
Slovenské centrum. Vedenia som sa ujal
v čase, keď prebiehala diskusia o tom, či
má existencia takejto organizácie v novom
tisícročí vôbec význam a či je o ňu záujem
v čase, keď neexistujú žiadne obmedzenia v komunikácii s kýmkoľvek na celom
svete. Zastával som a dodnes zastávam
názor, že byť členom takejto organizácie
je stavovskou cťou každého bábkara bez
ohľadu nejaký prospech. Slovensko je
plnohodnotným členom medzinárodnej

UNIMA, jej členovia zastávali významné
pozície v Exekutíve i odborných komisiách
a delegáti sa vyjadrujú k činnosti a smerovaniu UNIMA. Mojou prácou je v podstate
zabezpečovať podmienky pre činnosť
UNIMA na Slovensku. Napríklad sa nám
podarilo vydať zborník o tradičnom bábkovom divadle či monografiu o významnom
slovenskom básnikovi a bábkarovi Jozefovi
Mokošovi. Organizujeme prehliadky bábkového divadla či výstavy bábok a bábkarskej
scénografie, sme členmi v odborných komisiách či porotách rôznych festivalov, zabezpečujeme kritickú reflexiu slovenského
bábkarstva a udeľujeme cenu „Hašterica“
za tvorivý čin v oblasti bábkového divadla
na Slovensku.
Medzinárodný festival Stretnutie – Setkání –
Spotkanie – Találkozás, ktorý organizovalo
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, navštevovali študenti z krajín V4 – Slovenska,
Česka, Maďarska a Poľska.

Ako vnímate tvorbu študentov
vysokých umeleckých škôl?
V čom sú pre vás produkcie
umeleckých škôl inšpiratívne?

Tvorba študentov vysokých umeleckých
škôl, ktoré pripravujú budúcich bábkarov,
má, zvlášť pre stále bábkové divadlá,
veľký význam. Úspešní poslucháči zo
všetkých oblastí štúdia, bábkari, dramaturgovia, režiséri či výtvarníci, sú potenciálni a prirodzení spolupracovníci „kamenných“ divadiel. Je preto veľmi potrebné
vidieť a vedieť, ako uvažujú títo tvorcovia
o bábkovom divadle, aké majú názory, ale
i to, ako sú na tvorbu bábkového divadla pripravení. Veď práve oni sú tí, ktorí
budú v krátkom čase formovať podobu
bábkového divadla. Tým sú pre mňa tieto
produkcie zaujímavé a tvorbu študentov
„bábkariny“ na vysokých školách prijímam
s porozumením a rešpektom.

Prečo je podľa vás dôležité prinášať
reflexiu z oblasti bábkového divadla?

Divadlo zahŕňa okrem dívania sa a „divenia
sa“ aj diváka. Na rozdiel od niektorých iných
druhov umenia, divadlo bez druhej strany,
teda divákov, nemá zmysel. Diváci sú prví,
ktorí reflektujú divadelné predstavenie a dávajú tvorcom spätnú väzbu ich práce. Ale
divadelníci potrebujú aj odbornú reflexiu, ak
chcete, kritiku. Hoci ju má máloktorý tvorca
rád – hlavne, ak nie je pre neho priaznivá.
Každý netrpezlivo čaká, či niekto niečo
napíše a v kútiku duše dúfa, že jeho práca
neostane nepovšimnutá. A keď potom niekto niečo napíše, tak zvyčajne sú tvorcovia
namrzení, lebo kritik či teoretik nepíše tak,
ako si to tvorcovia predstavovali, nechápe
ich zámer a nevie oceniť výkony či celkovú
koncepciou. Ale reflexia, divácka či odborná, je dôležitá, lebo ponúka pohľad druhej
strany, pohľad, ktorý by mal mať odstup
a nadhľad, ktorý pri ponorení do tvorivého
procesu divadelníkom už často chýba.
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Zaujímalo by ma, koľ ko kníh
o bábkovom divadle máte doma?

Teraz som ostal trochu zaskočený. Knihy,
ktoré mám doma, som nikdy nepočítal.
Myslím si však, že pár o bábkovom divadle
by sa asi u mňa v knižnici našlo. Vlastne,
dobrá otázka. Pripomenulo mi to, že už
asi štyri roky odkladám upratanie knižníc
a kníh...

V rozhovore pre študentský časopis
Občas nečas, ktorý vydáva Katedra
žurnalistiky FF UKF v Nitre, ste
povedali: „Možno je teraz taký
dramaturgický trend obsadzovať
mladých, lebo majú pocit, že starí
nemajú čo ponúknuť.“
Zmenilo sa niečo vo vašom vnímaní
od roku 2013, keď rozhovor vznikol?

Tieto slová boli vypovedané v kontexte
mojej situácie v konkrétnom divadle v istom
časovom období. Bolo to dosť dlhé obdobie,
keď som nebol obsadený do nových inscenácií. Dokonca som vtedy zvažoval odchod
z divadla. Hoci, na druhej strane, som mal
viac času venovať sa svojmu tradičnému
divadlu a verklíkovaniu. V každom prípade,
repertoárové divadlo so stálym súborom
by malo dbať na rovnomernú obsadenosť,
a teda na vyťaženosť celého súboru. A podľa prevádzkových možností zaradiť občas
do repertoáru aj celosúborovku – teda
titul, v ktorom je obsadený celý umelecký
súbor. Práve takéto predstavenia ukazujú
potenciál súboru, ale čo je dôležitejšie, pri
práci na javisku sa stretnú všetci a majú
možnosť spoznať sa. Okrem možného odovzdávania skúseností či prelínania energie
má takáto práca aj dôležitý psychologický

a psychohygiencký rozmer. Na mojom
vnímaní tohto problému sa od roku 2013
nič nezmenilo. Čo sa zmenilo, to je moja
vyťaženosť v divadle. V posledných rokoch
sa na nedostatok príležitostí a práce v divadle sťažovať nemôžem, skôr naopak. Ale
nesťažujem sa! Ako som bol býval povedal
v onom rozhovore, čo má byť, to bude. Ak je
to teraz takto, tak to tak malo byť, a ja som
spokojný.

V roku 2010 ste založili kočovné
bábkové divadlo Tyjátr. Vaším cieľom
je prinavrátiť tradíciu kočovných
bábkarov a komediantov. Prečo práve
tento názov? A kde by sme mohli
uvidieť vaše predstavenia?

Myslím, že dôvod voľby názvu je zrejmý.
Slovný základ pre označenie divadla je
v mnohých jazykoch podobný (teatro, teatr,
ťejátr, theatre) a starí kočovní bábkari často
používali podobu „tyjátr“ na označenie
svojich produkcií. Keďže v tomto divadle
hrávam repertoár tradičného bábkového
divadla tak, ako ho hrávali bábkari na prelome 19. a 20. storočia, nechal som sa touto
podobou inšpirovať. Predstavenia je možné
vidieť všade, kde o ne prejavia záujem.
Keďže ide o kočovné divadlo, často hrávam
vonku, na jarmokoch či podujatiach pod holým nebom. Samozrejme, pokiaľ je záujem,
tak aj vo vnútri. V Nitre nemám stálu scénu,
a tak hrávam vtedy, keď niekto o predstavenie prejaví záujem.

Ste zástancom klasického bábkového
divadla s marionetami alebo sa
nebránite aj novým formám, napríklad
divadlu objektov?

Na uspokojenie a vybúrenie sa s tradičnými
marionetami mi bohato stačí Tyjátr. V ostatných divadelných projektoch prijímam akúkoľvek výzvu, hrať bábkové, či, ak chcete,
figuratívne divadlo v akejkoľvek jeho podobe. Napokon, robím to už viac ako tridsať
rokov a každý nový titul je pre mňa výzvou
bez ohľadu na to, ako bude realizovaný.
Takže, nebránim sa ničomu. A nikomu...

Predstavovali ste si niekedy,
že by ste sa na jeden deň
stali bábkou? Ak áno, akou?

Nie, nepredstavoval. Ale často sa ako bábka cítim, zvlášť keď nami ľudia, ktorým sme
delegovali správu vecí verejných a dobre
im za túto prácu platíme, manipulujú, ako
keby sme nemali vlastný rozum, vôľu a cit.
Ako keby sme boli bábky, ktoré môžu použiť a zneužiť podľa vlastných potrieb a bez
povinnosti zodpovedať sa nám za svoje
činy. Je na nás, aby sme si to vyprosili, vždy
a všade, a nenechali sa manipulovať ani
jeden deň. Ak sa však pokúšam predstaviť
si, akou bábkou by som chcel byť z vlastnej
vôle, tak v pracovnom čase by som chcel
byť Smrtkou, ktorá je v tradičnom bábkovom
divadle spravodlivá a každému dá to, čo si
zaslúži. A vo voľnom čase by som chcel byť
Spiaci Maharadža.

Moja obľúbená otázka na záver:
maňuška, alebo marioneta?

Moja obľúbená odpoveď na záver: bábka.
V akejkoľvek podobe či forme...

Spracovala:
Miroslava Košťálová
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INŠPIRÁCIE

„Nízka, šik topánka, ktorá sa dá obuť
k športovému, ale
i elegantnému štýlu.“
Fashion Insider
z HUMANIC – Expertka
na trendy Christina
Koller

VINTAGE LOAFERS
Mokasíny 2.0: tradičný dizajn sa v nich spája
s modernými a rafinovanými aplikáciami. Mondénne
základné kúsky, ktoré ostávajú časovo neohraničenou
klasikou, sú mimoriadne v kurze. Najlepšie vyzerajú
v kombinácii s kabelkami s rôznymi tematickými nápismi.
Ich príznačný dekór je inšpirovaný typickým talianskodonatellovským vkusom. #VivaVersace!
Eyes on Style
Mokasíny sú skutočnými evergreenmi, výborne sa hodia k úzkym džínsom
v ošúchanom vzhľade, k širokým Marlene nohaviciam a k voľnočasovým
šatám v strednej dĺžke. O nádych modernosti sa postarajú kombinácie
tón v tóne, ako aj moderné Mix’n-Match vzhľady v kontrastných
farbách. Nápadné doplnky s výrazným vzorom lusknutím
prsta oživia tieto minimalistické mokasínové
modely.

„Vysoké topánky vo všetkých
farbách dúhy prinášajú
pestrý retro vzhľad.“
Fashion Insider
z HUMANIC – Expertka
na trendy Christina Koller

RAINBOW HEELS
Explózia farieb – pretože jeden odtieň nestačí! Multifarebný
trend túto sezónu možno badať na všetkých druhoch topánok
a doplnkov. Lodičky, sandále a mules s otvorenou pätou sa
jagajú v tých najkrajších farbách dúhy. Vyhotovené z kvalitných
materiálov, perfektne sediace a hojne sa blyštiace budú
tieto pútače pozornosti zaručene vychyteným spoločníkom
na každej dobrej párty. Enormná rôznofarebnosť poukazuje
na návrat deväťdesiatych rokov a je typická svojimi nápaditými
kombináciami materiálov a vzorov.
Eyes on Style
Pôvabnosť od päty po špičku a mnohofarebnosť – to všetko
v jednom. Za účelom očarujúceho vystúpenia sa s jednou alebo
viacerými farbami na oblečení a vďaka topánkam na vysokom
podpätku v dúhových farbách vyčaruje styling hodný udeľovania
Oscarov. Odvážne volené farebné odtiene pri módnom trende
nazvanom „Colour Blocking“ a jagavé koktailové šaty hrajúce
všetkými možnými farbami sú zárukou nezabudnuteľných
párty nocí.
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FLATFORM
SANDALS
S pár centimetrami navyše byť bližšie
k hviezdam! Túto sezónu obzvlášť
vysoko mieria sandále so zapínaním
na pracku, lykovými detailmi a s dôrazom
na hrubú rovnú podošvu. Tlmené
farby zeme zodpovedajú vychytenému
etnoštýlu a vďaka svojmu pohodlnému
strihu navodzujú patričnú dovolenkovú
atmosféru, či už v meste alebo na pláži.

„Široké
remienky a hrubé
podošvy sú túto
sezónu nanajvýš in.“
Fashion Insider
z HUMANIC – Expertka
na trendy Christina
Koller

Eyes on Style
Aj bez podpätkov pohodlne získať pár
centimetrov navyše! Raz športovo so
šortkami a tank topom, inokedy šik
s čipkovanými maxi šatami. Ležérne
flatformy v kombinácii s tým pravým
výzorom priam vyzývajú k dlhým
prechádzkam. Čerešnička na torte: kabelky
v prírodnom vzhľade ozvláštnené úpletom,
lykom alebo drevom.

SUMMER IN
YELLOW

„K teplejšiemu,
tmavšiemu tónu
pokožky sa hodí krikľavá
žltá, k svetlejšiemu jemná
pastelová.“
Fashion Insider z HUMANIC –
Expertka na trendy
Christina Koller

Svetové značky udávajúce trend
ako Balenciaga, Chanel alebo Marc
Jacobs v tom majú jasno: žltá je jednou
z najvzrušujúcejších módnych farieb jari
2019. Sandále na hrubých podpätkoch,
slings, šľapky a flatformy žiaria vo
všetkých možných odtieňoch – od svetlej
citrónovožltej až po sýtu zlatožltú.
Pozornosť na predvádzacích mólach
pútajú navyše lykové detaily na podošve
a na okrúhlych taškách, tzv. „Circle Bags“.
Eyes on Style
Kto si ešte netrúfa použiť túto odvážnu
farbu na celý svoj vzhľad, môže na to ísť
pomaly a pomôcť si použitím jedného
kúska oblečenia udávajúceho trend,
ako napríklad remienkovými sandálmi
alebo malou okrúhlou taškou v tejto
výraznej farbe. Žltá outfit okamžite osvieži
a za žiadnych okolností nesmie chýbať
pri sofistikovanom mixovaní farieb, ako
sú červená, zelená a modrá. Super
kombináciou je žltá so zemitými odtieňmi.

Predajňu Humanic nájdete
v OC Mlyny Nitra na prízemí.
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Všetci hľadajú zázrak.
Ale zázraky nikdy nie
sú také, aké čakáte.
Návštevník mestečka
Bicho Raro v Colorade
tu nájde krajinu temných
svätcov, zakázaných lások,
snov o vede, zázrakmi
posadnutých sov, jednu či
dve siroty a oblohu plnú
vnímavých púštnych hviezd.
V srdci tohto mesta žijú
Soriovci, ktorí majú dar
konať nezvyčajné zázraky.
A srdcom tejto rodiny sú
traja ľudia s túžbou zmeniť
jej budúcnosť: Beatriz,
dievča bez pocitov, ktoré
sníva iba o slobode zahĺbiť
sa do vlastných myšlienok;
Daniel, svätec z Bicho
Raro, ktorý robí zázraky
pre každého okrem seba;
a Joaquin, ktorý po nociach
prevádzkuje pirátske rádio
Diablo Diablo. Maggie
Stiefvater, ktorej séria
Havraní chlapci si získala
srdcia čitateľov po celom
svete, prináša ďalšiu
knihu plnú snovej mágie,
osudovosti a nečakaných
zvratov.

Vegeburgery
Nina Olsson

Zázraky padlých svätých
Maggie Stiefvater

Romanovovská cárovná
C. W. Gortner

dobrou knihou

Jar, ktorá vonia

Sotva devätnásťročná
dánska princezná Minny
vie, že musí opustiť rodinu
a uzavrieť kráľovský zväzok.
Osud ju zaveje do Ruska,
vydá sa za romanovovského
dediča trónu Alexandra
a neskôr sa stane cárovnou.
Keď odpor voči Alexandrovej
vláde zasiahne samotné
srdce jej rodiny a cár sa
rozhodne zničiť svojich
oponentov, Minny, teraz
už Mária, musí vykročiť
po nebezpečnej ceste
kompromisov. Po manželovej
smrti sa vládcom rozdelenej
a rozpadávajúcej sa ríše
stane ich syn Mikuláš. Mária
je odhodlaná priviesť ho
k reformám, ktoré by z ich
panstva urobili modernú
krajinu. Ruskom sa však
preženie ďalšia revolučná
vlna a Mária sa ocitne
pred najnebezpečnejšou
a najbolestnejšou výzvou
svojho života.

Nová rocková hviezda
vegetariánskej kuchyne
Nina Olsson debutuje
v slovenčine zbierkou
receptov na veggie
burgery. Tie sú v jej podaní
natoľko krásne a chutné,
že zaskočia aj zarytých
všežravcov. Inšpiráciu pri
ich zostavovaní čerpala
z celého sveta – popri
americkej, no bezmäsitej
klasike nájdete v knižke
aj recepty na halloumi,
berlínsky alebo „suši“
burger. Základný recept
zahŕňa aj vegánske
a bezlepkové varianty.
Nechýbajú ani recepty
na tradičné či exotické
omáčky.

Chlapec vo svetle reflektorov
Samuel Bjørk
Sú Vianoce. Starší muž šoféruje auto cez Škandinávske vrchy. Zrazu si všimne, ako sa v tme
pred ním čosi črtá. Len-len že stihne pribrzdiť a zastaviť. V snehových jazykoch tvoriacich sa pred
autom stojí malý chlapec. Má modré pery a na hlave nasadené jelenie parohy. O štrnásť rokov
nájdu v neďalekom horskom jazere telo zavraždeného dievčaťa oblečeného v baletnom úbore.
Na brehu stojí fotoaparát pripevnený na statív. Vo vrese pri brehu nájdu vytrhnutú stranu z detskej
knihy Bratia Levie srdce. Vyšetrovateľku Miu Krügerovú stále máta smrť jej dvojčaťa a jej kolega
Holger Munch si vzal neplatené voľno, aby sa postaral o svoju dcéru. Čudný a spletitý prípad ich
však čoraz viac vťahuje do svojich osídel, hoci sú skalopevne presvedčení, že prípad čoskoro
vyriešia. Vedia toho však až žalostne málo. O tom, čo ich čaká a neminie.
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Cesta čarodejníckym
svetom pokračuje…
Na konci predchádzajúcej
časti Fantastické zvery a ich
výskyt s pomocou Mloka
Scamandera v New Yorku
zajali mocného temného
čarodejníka Gellerta
Grindelwalda. Ten splní
hrozbu, unikne z väzenia
a začne zhromažďovať
svojich stúpencov. Väčšina
z nich však netuší, aký má
skutočný plán – zburcovať
čistokrvných čarodejníkov
a získať nadvládu
nad nečarodejníckymi
tvormi. V snahe zmariť
Grindelwaldove plány
Albus Dumbledore
zverbuje svojho bývalého
rokfortského študenta Mloka,
ktorý Dumbledorovi sľúbi
pomoc, pričom netuší, aké
nebezpečenstvá mu hrozia.
V čoraz väčšmi rozdelenom
čarodejníckom svete sa
aj najvernejší priatelia
a členovia rodín ocitnú
v opačných táboroch. Láska
a vernosť sú podrobené
ťažkým skúškam.

O niekoľko dní kontaktuje
Linnu nemecká komisárka
a požiada ho o pomoc
pri vyšetrovaní vraždy
v kempingu pri Rostocku.
Obeťou bol opäť sexuálny
násilník. Joona pochopí, že
zdanlivo náhodnú súvislosť
nemôže ignorovať. Stopy
však vedú k Jurekovi,
k človeku, ktorý mal byť už
dávno mŕtvy. Niektorí by to
možno nazvali zázrakom,
iní nočnou morou. Veď tento
„Lazár“ je najhorší sériový
vrah všetkých čias v severnej
Európe. Joonovi intuícia
vraví, že Jurek je zapletený
aj do ďalších brutálnych
úmrtí, ale aký má motív? Je
to začiatok jeho posledného
diabolského plánu: nájsť
Joonovo slabé miesto a raz
a navždy ho zničiť?
Komisár Linna si myslel, že
to najhoršie už má dávno
za sebou, lenže všetko sa
ešte len začína!

Keď sa v Gregovej škole
začnú snehové prázdniny,
z ulice sa stane zimné
bojisko. Decká súperia
o územie, stavajú obrovské
snehové pevnosti a bránia
ich neľútostnou guľovačkou.
Greg Heffley a jeho verný
kamoš Rowley Jefferson sa
ocitnú uprostred najhoršej
trmy-vrmy.
Musia kľučkovať medzi
možnými spojencami,
zradcami a znepriatelenými
bandami, zatiaľ čo sa celá
ulica mení na blázinec.
Keď sa sneh roztopí, vyjdú
z toho Greg s Rowleym ako
hrdinovia? Alebo budú radi,
že aspoň vyviazli živí?

Lazár
Kepler

V byte na predmestí Osla
nájdu mŕtveho muža. Ukáže
sa, že obeťou bol dosiaľ
neznámy vykrádač hrobov
a zberateľ morbídnych
trofejí. Keď polícia otvorí
mraziaci box v kuchyni,
objaví príšerný nález. Jedna
z trofejí sa priamo týka
komisára Joonu Linnu.

Denník odvážneho bojka
13: Snehová bitka

Lazár
Kepler

Fantastické zvery:
Grindelwaldove
zločiny – pôvodný scenár
JK Rowlingová

Majster trilerov Lars Kepler
prichádza so siedmou
knihou o Joonovi Linnovi.

Domáci objav na poli
tínedžerskej literatúry! Byť
tínedžerom je fakt ťažké.
Ani sa nenazdáte a už
skáčete z lietadla v tandeme,
nešťastne sa zamilujete
a úplne nový mobil vám
spadne do záchodu. K tomu
stále flákate školu a zo
zúfalstva robíte strašné
hlúposti. Zistíte, že život
je krutý, absurdný, totálne
neférový, ale zároveň
bombasticky zábavný. Presne
ako poviedky devätnásťročnej
Natálie Skladanej. Pri ich
čítaní si poviete, že by ich mali
kupovať deti svojim rodičom,
aby im pripomenuli, aké
náročné je byť tínedžerom.

Sestry
Bernard Minier
Nový román bestsellerového francúzskeho autora Bernarda
Miniera. Martin Servaz, začínajúci kriminalista, sa púšťa do vyšetrovania dvojnásobnej vraždy. V lese našli telá dvoch sestier,
oblečených do šiat na prvé prijímanie. Scéna ako vystrihnutá
z trileru Erika Langa, autora drsných krimi románov. O dvadsaťpäť
rokov neskôr otrasie verejnosťou podobný prípad záhadnej vraždy ženy v bielom...

Predajňu Panta Rhei nájdete
v OC Mlyny Nitra na 1. poschodí.
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Pánska móda

Bavlnené
chinos
Kde sa vzali
a prečo ich
potrebuje
každý muž
Niekoľ ko rokov dozadu ešte nikto
na svete netušil, čo chinos vlastne
sú, hoci už vtedy boli dávno súčasťou
našich šatníkov. Odkiaľ sa tento názov
vzal, to si nikto nie je úplne istý,
odkazuje však na typické bavlnené
nohavice, také obľúbené pre svoj
komfort a univerzálnosť.

Predajňu OZETA nájdete
v OC Mlyny Nitra na 1. poschodí.
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Čo presne chinos sú a kde sa vzali?

Chinos majú svoj pôvod v armáde USA.
Vojaci si ich veľmi obľúbili, pretože boli
pohodlné, odolné a vyzerali dobre. Nebolo
teda prekvapením, keď sa rýchlo stali súčasťou šatníkov aj ostatných „smrteľníkov“.
Najväčšou výhodou chinos je jednoznačne
ich univerzálnosť. Čo sa týka ich formálnosti,
nachádzajú sa totiž presne medzi typicky
voľnočasovými džínsami a oblekovými nohavicami. Vďaka tejto charakteristike veľmi
dobre pôsobia aj vo voľnom čase, aj pri smart
casual outfitoch, ktoré sa hodia pre väčšinu
pracovných pozícií. Okrem ich pohodlia
sú potom ešte veľmi obľúbené aj pre svoju
farebnú škálu, ktorá je prakticky nekonečná,
a pre možnosť nosiť ich prakticky celoročne.

Akú farbu chinos zvoliť?

Najzákladnejšou a najuniverzálnejšou farbou v prípade chinos je námornícka modrá,
resp. navy. Tieto nohavice sú úplným základom. Ak volíte svoje prvé chinos, zvážte
práve túto možnosť. Pri zvyšku chinos sa
však už naozaj obmedzovať nemusíte.
Odvážnejší môžu voliť výrazné farby, ako sú
červená či ružová, zelená farba sa naopak
výborne hodí ku kreatívnym osobnostiam,
hnedá zase pôsobí obzvlášť mužne.
Veľmi obľúbenou farbou je camel (farba
ťavej kože), v lete funguje pre sebavedomejších aj biela.

Možností je také množstvo, že najlepším
spôsobom, ako nájsť pre seba tie pravé farby, je vyskúšať si rôzne možnosti osobne.
Širokú farebnú škálu chinos nájdete v predajni OZETA v OC Mlyny Nitra, kde vám
zároveň radi s výberom poradia.
Ale možností je v skutočnosti oveľa viac
a sústreďte sa naozaj len na to, aby ste sa
v tých ktorých nohaviciach cítili predovšetkým dobre a farba vašich chinos dopĺňala
nielen váš vzhľad, ale predovšetkým vašu
osobnosť.

Ako by mali chinos sedieť

Chinos, ako každý iný prvok vo vašom šatníku, by vám mal predovšetkým dobre sedieť.
Chinos by na vás mali pôsobiť tak nejak
„akurát“, teda ani príliš tesne, ani príliš voľne.
Pozor aj na dĺžku, chinos, tak ako každé
iné nohavice, by nemali byť príliš dlhé.
Nahŕňanie nohavíc na topánke je skutočne
jednou z najčastejších chýb mužov pri obliekaní. Chinos majú napriek svojmu (aj) voľnočasovému charakteru pôsobiť elegantne,
čo treba mať pri ich výbere na pamäti.
Je to jednoducho jedna celá veda, preto
sa určite zastavte v predajni OZETA, kde
vyškolené predavačky presne vedia, na čo
si dať pri výbere tých pravých chinos pozor.
Veľkou výhodou chinos je, že skvele vyzerajú aj v lete, keď je vhodné spodok chinos

vyvrátiť a nohavice tak skrátiť. V kombinácii
s mokasínami a zapravenou košeľou ide
o štýl, ktorému ťažko niečo konkuruje.

Ako chinos kombinovať

Asi ťažko budete hľadať vo vašom šatníku
niečo, čo je ľahšie kombinovať. Pre voľný
čas môžete zvoliť pokojne basic tričká,
ľanové košele či polokošele, pokiaľ možno
zapravené do nohavíc. Ak chcete chinos
využiť v pracovných outfitoch, chinos sa
výborne kombinujú so separátnym sakom,
čo si najlepšie overíte práve v predajniach
OZETA, kde nájdete okrem veľkého výberu
chinos aj širokú škálu elegantných prvkov,
ktoré možno s chinos kombinovať.
Dôležité je len, aby boli farby saka a chinos
kontrastné, teda odlišné. Nemusíte sa báť
ani odvážnejších doplnkov, ako sú momentálne veľmi obľúbené pletené kravaty či
vreckovky do saka.

20%
zľava
na chinos nohavice.
Akcia platí na nezľavnené
nohavice chinos v predajni Ozeta
do 31.03.2019.

Nakupovanie

Sprievodca
ženy nákupným
centrom Mlyny

Skôr než žena vstúpi do nákupno-zábavného centra, musí sa
stotožniť s tromi základnými postulátmi. Ich vnútorné prijatie jej
pomôže vyrovnať sa sama so sebou a užiť si deň, ako sa patrí.

Postulát č. 1

Nemám
si čo obliecť!

Nech to znie akokoľvek nevierohodne,
je to tak! Máte doma klasický kostým
tlmenej farby a elegantného strihu
doplnený nádhernou bielou blúzkou, ľahko
udržiavateľnou (čistiareň na prízemí)
a pritom nesmierne elegantnou, tak ako
velí každý dobrý lifestylový časopis?
(Taký ako náš.) Nie? Tak si taký kostým
okamžite zadovážte, napr. ORSAY
na prízemí, inak nemáte šancu uspieť
na žiadnom prijímacom pohovore a tých
bude v tejto veselej dobe viac než dosť!
Nevlastníte nádherný pulóver či šál
(LINDEX) alebo značkové rifle (Tommy
Hilfiger, WRANGLER, 1. poschodie) tesne
obopínajúce Váš lepšie či horšie tvarovaný
zadok a verne kopírujúce Vaše krivky,
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nech už sú akékoľvek? Chyba! Pod týmto
všetkým nenosíte značkovú spodnú bielizeň
(SKINY, Triumph), ktoré trochu halí, trochu
odkrýva, ktoré tam aj je, aj nie je, v ktorom
ste oblečená, ale aj nahá? Je to síce
hlúposť ako z rozprávky (Panta Rhei na
1. poschodí), ale módny diktát nepopustí!

Postulát č. 2

Nemám
si čo obuť!

Nové topánky sú nové topánky! Nové
topánky potrebuje bystrá žena najmä
preto, že nie sú staré! Staré totiž obvykle
nie je zdravé a kto by už chcel nezdravé
topánky. Staré topánky nie sú ani pekné
a ja nepoznám ženu, ktorej by sa páčili
topánky nepekné. No a najmä – pri kúpe
nových topánok sa žene rozjasní tvár!
Vyhladia vrásky! Rozruší manžel, až mu je

nevoľno!!! Čo viac si priať? (U nás sa takto
rozradostníte v obchodoch Deichmann,
Humanic a CCC.)

Postulát č. 3

Ešte jednu
dobrú kávu!
Pri žiadnom inom nápoji sa tak dobre
nevylieva srdce ako pri káve. Možno snáď
pri víne, ale to nemá tak blahodarný účinok
na celulitídu a už vôbec sa po ňom nechodí
ľahko domov. Káva je nápoj nielen lahodný,
vzťahy stmelujúci, kozmetický a aromatický,
ale aj veštiaci. V usadenine tohto čarovného
moku uvidíte všetko, čo vidieť chcete,
ostatné si nevšímajte! V deviatich kvalitných
kaviarňach nášho centra nájdete všetko to,
čo od luxusnej kaviarne očakávate.

Cíťte sa u nás
ako doma, ak je
Vám doma dobre!
Stretávajte sa
u nás s priateľmi,
veď koľko takých
veselých chvíľ
človek zažije?

Nakúpte si u nás toľko krásnych
vecí, aby ste z nich mali radosť,
aby Vás spravili krajšou, veselšou
a spokojnejšou. Roky sme s láskou
a plným nasadením pracovali, aby ste
mali v Nitre to naj! Tak si to užite!
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Detská móda

Svieža kolekcia
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m a m a t o v i e . s k

FB: @idexenitra | nitra@idexe.sk | +421 948 965 505

Predajňu Idexe nájdete
v OC Mlyny Nitra na 2. poschodí.
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Gastronómia

ľahké
jarné
jedlá

S príchodom jari sa, prirodzene,
mení aj náš jedálniček – oproti
zime je naša strava o čosi
zdravšia a ľahšia. Čo tak si dať
na raňajky napríklad smoothie,
na obed cestoviny a na večeru
šalát? Inšpirujte sa chutnými
receptami v tomto článku!

CVIKLOVÉ
CESTOVINY

Potrebujeme:
• 230 g linguine
• 100 g nastrúhanej cvikly
• 1 malá cibuľa
• 5 strúčikov cesnaku
• 1 PL lyžica masla
• 1 – 2 PL olivového oleja
• 60 g syru ricotta
• šťava z 1/2 citrónu
• 1 PL nakrájanej bazalky
• soľ + čierne korenie
Postup:

1. Cviklu umyjeme, ošúpeme
a nastrúhame. Cibuľu nakrájame najemno
a cesnak pretlačíme.
2. Linguine uvaríme podľa inštrukcií
na balení tak, aby boli al dente (uvarené,
no v strede stále pevné).
3. Cibuľu opražíme na miernom ohni
na masle a oleji. Pridáme cesnak, cviklu
a všetko varíme 2 – 3 minúty.
4. Pridáme uvarené a scedené cestoviny
a zamiešame.
5. Cestoviny ochutíme soľou, korením
a citrónovou šťavou. Podávame s čerstvou
bazalkou a ricottou.

SUPER ZDRAVÉ
SMOOTHIES

Zelené smoothie:

1. Do mixéra dáme ošúpaný a nakrájaný
banán, ktorý sme si dopredu zmrazili.
2. Pridáme 200 g baby špenátu, 250 ml
jablkovej šťavy a šťavu z 1 limetky.
3. Všetko dobre rozmixujeme.

Fialové smoothie:

1. Dve hrušky odstopkujeme, rozštvrtíme
a zbavíme jadrovníka.
2. Hrušky, mrazené čučoriedky (150 g)
a jablkovú šťavu (100 ml) dáme do mixéra.
3. Všetko dobre rozmixujeme.

Oranžové smoothie:

1. Do mixéra dáme ošúpaný a najemno
nastrúhaný zázvor (2 cm), jednu ošúpanú
a nakrájanú mrkvu a mrazené mango (200 g).
2. Pridáme šťavu z 1 limetky, pomarančovú
šťavu (200 ml) a všetko dobre
rozmixujeme.

Biele smoothie:

1. Do mixéra dáme ošúpaný a nakrájaný
banán, ktorý sme si dopredu zmrazili.
2. Pridáme mandľovú múku (3 PL), mlieko
(250 ml) a tekutý med (1 PL).
3. Všetko dobre rozmixujeme.

CAESAR ŠALÁT

Potrebujeme:
• 2 hrubé krajce bieleho chleba
• 60 ml extra panenského
olivového oleja
• soľ a mleté čierne korenie
• 1 strúčik cesnaku
• 2 ančovičky
• 1 veľký žĺtok
• 1 1/2 ČL dijonskej horčice
• 1 PL čerstvo vytlačenej
citrónovej šťavy
• 1 malá hlávka rímskeho
šalátu
• 2 PL čerstvo nastrúhaného
parmezánu
Postup:

1. Rúru predhrejeme na 200 °C. Na plech
dáme chlieb nakrájaný na kocky veľké
cca 2,5 cm. Polejeme ho 1 PL olivového
oleja a ochutíme soľou a čiernym korením.
Krutóny pečieme do zlatohneda – 10 až 12
minút. Po upečení krutóny vychladíme.
2. Z cesnaku, ančovičiek a 1/2 ČL soli si
vytvoríme pastu. Urobíme to buď v mažiari,
alebo na doske na krájanie pomocou
veľkého noža.
3. Pastu dáme do veľkej misy, primiešame
žĺtok, horčicu a citrónovú šťavu. Postupne
primiešame 3 PL oleja a ochutíme čiernym
korením.
4. Šalát nakrájame a pridáme ho
do dresingu spolu s krutónmi. Všetko
dobre premiešame. Šalát posypeme
parmezánom a hneď podávame.
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Vase auto
v našej pozornosti
Vy si pokojne
nakupíte a my sa
medzičasom postaráme
o Vášho 4-kolesového
miláčika.

Pre presnú špecifikáciu našich služieb by
sme vás radi pozvali do našej prevádzky, prípadne navštívte náš web: www. carwellness.
sk. Ak si zákazník zvolí ručné umývanie, je
zrejmé, že od kvality odvedenej práce sa
v konečnom dôsledku odvíjajú cena i dĺžka
služby. Zameriavame sa na kvalitu a detail.
Pre tých, ktorým na vlastnom aute záleží,
sme tu my. Pri našej práci využívame prioritne technológie a produkty od overených
značiek. Naša autokozmetika je bezpečná
a účinná. Používame pH-neutrálne peny
a šampóny.

Spoločnosť CARwellness sa venuje ručnému umývaniu áut v parkovacích priestoroch
nákupných centier. K príjemným a pohodlným nákupom ponúkame naše kvalitné
služby v OC Mlyny Nitra a Shopping center
AUPARK Žilina. Počas umytia automobilu
majú klienti možnosť využiť čas na návštevu
obchodného centra.
Jedným z hlavných dôvodov, prečo sme
si zvolili práve Galériu MLYNY, je ideálne
umiestnenie tohto nákupného centra priamo
v centre Nitry. Zároveň si myslíme, že MLYNY
sú veľmi obľúbené nielen u miestnych, ale

aj u tých, čo Nitru navštívia, či už pracovne
alebo vo svojom voľnom čase.
Snažíme sa za každých okolností maximálne vyhovieť požiadavkám samotného
zákazníka. Vieme tiež odborne poradiť podľa
situácie, čo konkrétny zákazník potrebuje či
očakáva. V ponuke máme šesť základných
umývacích programov, kde sú zahrnuté
okrem umývania, sušenia a voskovania exteriéru aj čistenie a dezinfekcia interiéru. Ďalej
ponúkame rôzne doplnkové služby, ktoré
zákazník môže kombinovať podľa svojich
konkrétnych predstáv.

Na spríjemnenie čakania máme pre našich
klientov pripravenú kávu zdarma v dvoch
kaviarňach nákupného centra MLYNY bez
ohľadu na to, ktorú službu klient využije. Radi
by sme vás upozornili, že počas slnečných
dní je v našej prevádzke vhodnejšia plánovaná rezervácia, a to z dôvodu skrátenia čakacej doby. Pre tieto účely máme na našom
webe on-line objednávku, je však možné
zarezervovať si termín aj prostredníctvom
tel. čísla 0902 606 606.
Od januára 2019 sme pripravili pre zákazníkov vernostný bonusový program.
Bonusové karty poskytujeme osobne v našej
prevádzke.
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