


Prízemie Ground floor

1. poschodie 1st floor

2. poschodie 2nd floor

Móda   Fashion

204 BLAŽEK
237 BUSHMAN
241 C&A 

K209 FUSAKLE
227 CHANTALL

208 GALLERY
HUGO BOSS, CINQUE 

207 GANT
214 GATE
226 H&M

213
KVL • TIMEOUT •  
LEE COOPER

211 LINDEX
238 NEW YORKER
203 OZETA
220 PLANET PARIS
240 TAKKO FASHION
210 TOMMY HILFIGER

Obuv, koža a kožená 
galantéria
Shoes & Leather

223 CCC 
224 DEICHMANN

K206 LARA BAGS

225
MAX 
LEATHER

202 OFFICE SHOES

209 CUBE

Zdravie, krása a šperky
Health, Beauty and 
Jewels

215 BENU LEKÁREŇ

221
KLENOTY TREND • 
PANDORA

K203 NAIL INSTITUTE

229 SOFIA
K208 STEELY

Šport  Sport

219 ALPINE PRO
222 QUIKSILVER

Gastro  Gastronomy

201 LOUNGE CAFFE 
& BAR

K204 OXO TEA COCKTAILS

Voľný čas, zábava
a darčeky 
Leisure Activities, 
Entertainment and Gifts

216b ALBI
217b BRLOH

242
MLYNY CINEMAS – 
SÁLA 4, 5

216a
PANTA RHEI • CAFE 
DIAS • PANTA RHEI 
CREATIVE

Služby  Services

BITCOIN AUTOMAT

231
KARTAGO 
TOURS

239

KOALA 
TOURS – TIP 
TRAVEL – 
HECHTER

K200 M-BANK
232 RAIFFEISEN BANK

233 SLOVENSKÁ 
SPORITEĽŇA

235 TATRA BANKA 
K207 SMARTSHOP 

230

SLOVENSKÁ 
POŠTA
PRIPRAVUJEME 

Ostatné  Others

218 TESCOMA

Móda   Fashion

303 DEVERGO · 
SUPERDRY

309
DENIM STYLE HOUSE
MAVI JEANS, LEVI´S, 
DESIGUAL, 
COLIN´S, KHUJO, CALAMAR

304 PLANET PARIS  
FOR MEN

Obuv, koža a kožená 
galantéria
Shoes & Leather

310 SIZEER 

Zdravie, krása a šperky
Health, Beauty and 
Jewels

314 BEAUTY INSTITUTE

Gastro Gastronomy

301 CAFÉ LA MESSICANA
336 ČÍNSKE BISTRO

332 DON PAPA’S 
KOLIBKA

331 GRILLHOUSE 
PASTA&SALAD

335 PAPA CHICKEN

338 PATRIOT RESTAURANT 
& CAFFE BAR

Voľný čas, zábava a darčeky 
Leisure Activities, 
Entertainment and Gifts

339
MLYNY CINEMAS – 
SÁLA 1, 2, 3

322 PARTY FIESTA 

330 SCHOELLER’S 
BOWLING & COFFEE

Deti  Children

327
DETSKÝ KÚTIK 
TIME OUT

325 DRÁČIK
306 IDEXE 
326 PREDETI.SK

Služby  Services

315 DERMACENTER
316 FAXCOPY
324 FIXSERVIS

308 PC EXPRES
312 VÚB

Ostatné  Others

305 DORMEO
319 EROTIC CITY
321 FORTUNA
328 ISTORES

329 KOH-I-NOOR
320 NIKÉ
311 PLANEO ELEKTRO
318 SUPER ZOO
323 ŠEVT

b

Vjazd do parkoviska a na strechu
Entrance to the parking area

Vjazd do podzemného 
parkoviska

Entrance to the underground  
parking area

Vstup | Entrance
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Móda   Fashion

109 BEPON
120a BERSHKA 
142 C&A
123 H&M
126 INTIMISSIMI 

116
HILFIGER DENIM •
G-STAR RAW • 
DIESEL 

136 NEW YORKER
128 ORSAY
122 TEZENIS
137 TRIUMPH

Obuv, koža a kožená 
galantéria
Shoes & Leather

125 BAGGER
119 HUMANIC

117b ECCO
129 ROBEL

Zdravie, krása a šperky
Health, Beauty and Jewels

K102 CURAPROX SMILE 
SHOP

111 FANN PARFUMÉRIE
110 FILIGRAN
140 HAVLÍK APOTEKA

120b MANUFAKTURA 

135 OPTIKA MANIA
114 PINKY CLUB
113 PREŠINSKÝ & CO
106 PUPA
130 YVES ROCHER
112 ZDRAVÝ OBCHOD
134 101 DROGERIE

Šport  Sport

141 A3 SPORT
117b INTERSPORT

Gastro  Gastronomy

115 COFFEESHOP 
COMPANY 

138 DELIKATESO
K101 DEVA DELIKATES
133 MCDONALD’S
133 ORIEŠKOVO

K105 OXALIS 
101 STARBUCKS 

139 MATYŠÁK 
SHOP

Volný čas, zábava
a darčeky 
Leisure Activities, 
Entertainment and Gifts

124 MALVERNS 

Služby  Services

144 CARWELLNESS 

102 KVETINÁRSTVO 
CLIVIA 

127 O2
103 ORANGE
132 SCHWARZKOPF
118 SLOVENSKÁ POŠTA

143 SLOVENSKÁ
SPORITEĽŇA

121 TELEKOM CENTRUM

Ostatné  Others

K106 DATES MOBILE
K107 IQOS
105 ROYAL PRESS 
107 TCHIBO

Supermarket

131 BILLA



04–05
Show musí pokračovať!

06–07
LINDEX oslavuje ženskú 
rozmanitosť

08–09
HUGO BOSS ikona pre svoje 
krajčírstvo

10–11
Majte oči v bezpečí s očnou 
optikou MANIA

13
Rozhovor s režisérom 
a výtvarníkom Marekom 
Zákosteleckým

14–15
Šperky SOFIA oslavujúce jar

16–17
Prípravy DAB počas pandémie

18–19
FUSAKLE - Československý 
originál 

20–21
Objavujte Nitru s aplikáciou

22–23
Matyšák shop

24–25
Poklad medzi rastlinnými 
receptúrami YVES ROCHER

26–27
Run, baby, run

28–29
Ako si zvoliť správnu bežeckú 
obuv - INTERSPORT

30–31
Fantastické recepty zo zemiakov

32–33
Jar v STARBUCKS bude 
skutočne zelená

34
Odtiene červenej – PUPA MILANO

Jar nám klope na dvere a my sa už nevieme dočkať, kedy pre vás naplno otvoríme 
všetky obchody. Aby ste si tak mohli nové kolekcie nielen pozrieť, ale aj vyskúšať, 
a kávičku či jedlo nielen vziať so sebou, ale si ich u nás aj vychutnať, aj keď povedzme 
len na našej krásnej vonkajšej terase. A nezabudnite, že skvelú vonkajšiu terasu nájdete 
aj v reštaurácii Patriot či v kaviarňach Café Dias a Starbucks.

Počas tohto neľahkého obdobia sme nezaháľali a snažili sme sa ho využiť na to, aby 
sme pripravili hneď niekoľko zaujímavých noviniek. Novootvorená predajňa Matyšák 
Shop (na prízemí pri hlavnom vstupe) ponúka široký výber kvalitných oceňovaných vín 
a prémiových destilátov z celého sveta. Navštíviť ju môžete už aj dnes. Viac sa o tejto 
predajni dočítate na nasledujúcich stranách.

Rovnako sa môžete tešiť aj na väčšiu predajňu šperkov Sofia Jewelry na 1. poschodí, 
ktorá sa rozširuje, aby vám mohla ponúknuť ešte väčší výber svojich krásnych šperkov. 
Ich jarné inšpirácie nájdete na dvojstránke 14 – 15. Slovenská pošta pripravuje novú 
prevádzku v blízkosti bánk taktiež na 1. poschodí. Na rovnakom poschodí nájdete 
v tesnej blízkosti aj cestovné kancelárie Koala Tours – TIP travel – Hechter  a Kartago 
Tours, obe v novom šate. Výber letnej dovolenky tak bude jednoduchší.

Koh-i-noor, český výrobca písacích a výtvarných potrieb, prichádza do OC Mlyny 
s novým konceptom predajne, ktorú budete najnovšie môcť nájsť na 2. poschodí. 
Relokácia prebehla i v prípade predajne Max Leather, ktorá sa nachádza  na 1. poschodí. 
Všetky zmeny nájdete vyznačené v priloženej mapke. A že to ani zďaleka nie je všetko, 
sa dozviete už čoskoro. Sledujte náš web a sociálne siete, o ďalších novinkách vás 
budeme čoskoro informovať.

Tento rok sa po prvýkrát OC Mlyny stanú súčasťou veľkolepej zľavovej akcie Hriešne 
dobré nákupy. Spolupracujeme na nej s magazínom EVA, i keď zľavové kupóny budú 
tentokrát k dispozícii online. Presný zoznam zliav a systém ich použitia predstavíme 
už čoskoro. Nezabudnite nás sledovať na našich sociálnych sieťach a webovej stránke 
www.mlyny-nitra.sk.

Názov periodika: Rendez-vous Fashion • JAR 2021
Vydavateľ: MLYNY, a.s., Štefánikova trieda 61, 949 01 Nitra
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Jarná móda
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Kým v poslednom roku ľudia šaleli 
po fitness legínach, teplákových 
súpravách a hľadali na weboch to, 
čo nosili herci v seriáloch Emily 
in Paris a Normal people, teraz 
počuť: Hej, ešte som tu a som 
márnivá, chcem si konečne kúpiť 
niečo pekné, lebo si zaslúžim. 
Lenže nie online, naživo! 

Súhlasíme. Máme chuť na fashion úlet. 
Pomiešali sme occasional úletovky 
s nadčasovými casual kúskami, ktoré 
urobia radosť každý deň a voilá, tu to máte: 

Kupujte slouchy jeans alebo po slovensky 
(a nemožne) zužujúce sa džínsy s vysokým 
pásom. Máme totiž smutno-veselú správu, 
skinny džínsy sú takmer mŕtve. OK, Kate 
Moss, ktorej sláva sa zrodila zhruba vtedy 
ako skinny džínsy, si ich ešte občas vezme, 
lenže to je Kate, tá môže všetko. Denim 
sa definitívne prestáva dotýkať tela, už 
nechce vyzerať elegantne, naberá objem 
a uvoľnenejšie kontúry. Džínsové variácie 
majú vintage šmrnc a je už len na nás, či si 
tento fakt vezmeme k srdcu alebo budeme 
trvať na tesnotke. Dôkaz, že sa nemýlime, 
hľadajte v Lindexe alebo H&M. Ono je to aj 
dobre, elastan, nevyhnutná súčasť skinny 
kúskov, nebol pre planétu žiadna lahôdka, 
nie je totiž vôbec eko. Móda ulice sa 
dostáva na móla, tak už sa nebojte a bežte 
si baggy, mom-style, boyfriendky alebo 
slouchy lajdácke džínsy vyskúšať hneď, 
ako sa bude dať. 

Keď už pôjdete do kabínky, nechoďte 
naprázdno, berte aj niečo na motívy 

cropped knit jumper alias pletený cropp 
top, ktorých sú plné obchody, lebo sa 
k tým voľným džínsom hodia. Pohrajte 
sa trošku so siluetou, proporciami. Tretím 
a štvrtým kúskom, ktorý môže visieť cez 
vaše rameno, sú široké palazzo nohavice 
a kašmírový sveter, ktorý k nim pasuje. 
Hoďte sa celá do béžovej, pieskovej, bielej. 
Neutrálny uvoľnený outfit vyzerá perfektne 
s čiernymi sandálmi na masívnej podrážke 
(odporúčame Birkenstock) a kým bude 
na ne dosť teplo, tak si obujte masívne 
workery, členkové čižmy alebo tenisky. 

Vaša duša si pýta pastelové farby a volány. 
Sivé jednotvárne dni plné blbých správ 
jednoducho potrebujú nehu a lásku. 
Návrhári to vedeli, nachystali sa, a preto 
nie je problém vo výkladoch nájsť krásne 
farbičky. Tentokrát nie krikľavé, skôr 
tlmené. Trúfnete si na kabát alebo dokonca 
džínsy napríklad v pastelovej ružovej? 
A ozaj, pamätá si tu ešte niekto spodničku? 
Nepomýlili sme sa. Jednoduchá mierne 
rozšírená sukňa z ľahkého materiálu 
na gumičku, ktorá pripomína spodničku 
a končí sa pri kolenách alebo je dlhá 
až po členky a má rozparok, je vítaná 
v kancelárii aj na rande. So spodničkou 
má však spoločné len proporcie, sukne 
2021 sú pestré až divoké. Doprajte si 
hodváb, kvety, potlač či jednofarebný kúsok 
a k sukni nakombinujte uvoľnený blejzer. 

Vieme, sú chvíle, keď potrebujete niečo 
trošku teplejšie, ako je džínsová bunda, 
no nie zase kabát. Dilemu vyrieši shacket, 
teplejšia flanelka alebo vrchná košeľa, tak 
sme si to nazvali v domácich podmienkach. 
Na jar si ju zaobstarali všetky blogerky 

a teraz sa hrajú. Vybláznite sa. Flanelka 
vyzerá výborne, keď si k nej vezmete 
kašmírový sveter, teplákoidné nohavice, 
vysoké ponožky a kožené šľapky alebo, 
naopak, úzke úpletové šaty so zipsom, 
vysoké čižmy a nejakú tú tenkú retiazku, 
aby ste dali najavo, že dnes ste za dámu.   

Na záver óda na tepláky. Nie, nie, 
nebudeme už nosiť naveky len tie. Lenže 
ak už raz človek objaví to hrejivé objatie, 
nevzdá sa ho, tak sme nastavení. Preto sa 
bude aj na jar nosiť kompromis – pohodlné 
široké nohavice z príjemných materiálov. 
Palazzo, slouchy, baggy, veď viete. Držať 
sa budeme naďalej aj mikín, maxišiat 
a pozor, aj „papúč“. Keď sa vám marí, že 
móda ulice cúvla do elegancie a vynorilo 
sa oveľa viac sandálov a kožených 
šľapiek pripomínajúcich papuče, aj 
drevákov, tak vás oči neklamú. Suchý 
zips, platformy, najmä hrubé traktorové 
podrážky a tenisky s ponožkovým efektom 
sú must have jari 2021. 

Aj toto nám urobila pandémia! :) A čo 
ďalšie? Sme fajnoví, sme nároční. 
Móda roku 2021 je rozumná, uvoľnená, 
plná vášho osobného štýlu, džínsov, 
bohovských kabátov a blejzrov a veľkých 
topánok. Móla a prehliadky nás už až tak 
nebavia. Objavili sme prírodu a lesy, čo sa 
odrazilo aj v obchodoch. Prešívané bundy 
a vetrovky sú čoraz vypracovanejšie a plné 
detailov, vďaka ktorým nebudete vyzerať, 
akoby ste išli na ryby v tatkovej bunde, lebo 
sú funkčné aj krásne dohromady! Čím viac 
je móda férovejšia a udržateľná, tým sa 
nám viac páči. A to sú celkom fajn správy. 

Show  
musí pokračovať!
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Jarná kolecia Lindex

Tohtoročná jarná kampaň švédskej značky Lindex 
na spodnú bielizeň, hlási „Milujte svoje prsia. My ich 
milujeme.“ Touto kampaňou chce spoločnosť Lindex 
osláviť ženskú rozmanitosť a v každej žene prebudiť 
lásku k sebe a svojim prsiam, nech už sú akékoľvek.

„Prsia žien boli odjakživa nazývané rôznymi symbolickými 
metaforami – či už to sú grepy, citróny, vrchy hôr alebo iné. 
Myslíme si, že je čas urobiť krok späť a pozrieť sa na ne ináč. 
S dávkou vrelosti a humoru chceme ukázať, že sa všetky ženy 
môžu stotožniť so svojou vlastnou metaforou. Chceme skrátka 
podporiť všetky ženy, aby boli samy sebou a aby svoje prsia 
zbožňovali bez ohľadu na ich veľkosť či tvar,“ hovorí Linda Olsson, 
riaditeľka spoločnosti Lindex pre globálny marketing.

Do kampane spodnej bielizne spoločnosti Lindex sa zapojila 
skupina prirodzených a úžasných žien. Nachádzajú sa v rôznych 
situáciach a štádiách života, v ktorých hrdo a sebavedomo 
premýšľajú o svojich prsiach a svojej vlastnej metafore. 
Prostredníctvom tejto kampane chce módna spoločnosť osláviť 
ženskú rozmanitosť a u všetkých žien prebudiť lásku k sebe 
a svojim prsiam, nech už sú akékoľvek.

Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam a dedičstvu v oblasti 
výroby spodnej bielizne má Lindex jedinečné poznatky o ženskom 
tele, správnom tvare, pohodlí a kvalite spodnej bielizne, ktoré tejto 
módnej spoločnosti umožnili stať sa lídrom na trhu so spodnou 
bielizňou v oblasti severských krajín. V spoločnosti Lindex sú ženy 
stále v centre záujmu a tohtoročná jarná kampaň spodnej bielizne 
sa nesie v duchu vyššieho cieľa tejto módnej značky – inšpirovať 
ženy a posilniť ich postavenie na celom svete.

Viac informácií o aktuálnej kolekcií nájdete na lindex.com.

Lindex vo svojej 
jarnej kampani 
na spodnú bielizeň 
oslavuje ženskú 
rozmanitosť



Pyžamová košieľ ka
19,99 EUR

Čipkovaná braletka
24,99 EUR

Brazílske nohavičky 
14,99 EUR

Pyžamové nohavice
19,99 EUR

Brazílske nohavičky
14,99 EUR

7

Predajňu LINDEX nájdete
v OC MLYNY Nitra na 1. poschodí.
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Jar/leto v GALLERY

Oblečenie HUGO BOSS dosiahlo 
status ikony pre svoje krajčírstvo  

a svoje know-how pretavuje do kolekcií sofistikovanými 
detailmi. Módny priemysel výrazne ovplyvnila 

spoločenská situácia a lockdown, nová kolekcia BOSS 
Jar/Leto 21 je preto neformálnejšia ako kedykoľvek 
predtým: uvoľnené siluety, odľahčená optimistická 

farebná paleta v pastelových tónoch s kontrastnými 
akcentmi a pútavé potlače na základných kúskoch. 

Ducha príležitostných odevov s jedinečným 
rukopisom talianskeho krajčírstva preniesli dizajnéri 

do prepracovaných strihov, elegantná odevná tkanina sa 
objavuje napríklad na športových kúskoch. 
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Predajňu GALLERY nájdete
v OC MLYNY Nitra na 1. poschodí.

Značka CINQUE sa vo 
svojich kolekciách inšpiruje 
mediteránskym prostredím 

a talianskym životným štýlom,  
ktorý je vo vnútri vášnivý a emocionálny, 

navonok jednoduchý a uvoľnený. Nadčasové 
modely ponúka s dôrazom na kvalitu 

materiálov a prepracovanosť strihov. V novej 
sezóne Jar/Leto 2021 zameriava pozornosť 

na možnosť vzájomnej kombinácie jednotlivých 
modelov, ktoré sa predstavujú v pastelových 
tónoch modrej, žltej a pudrovej ružovej farby 
v opozícii modelov v zemitých a trendových 

nude odtieňov. Ľahko nositeľné kúsky pre 
akúkoľvek príležitosť - oblečenie pre mužov 

a ženy, ktorí chcú skombinovať uvoľnený 
životný štýl s ambicióznym pracovným životom 

a oblečenie má podčiarkovať ich osobitý štýl.
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Očná optika MANIA

Meranie zraku zadarmo
 
Profesionálni optometristi vám radi zmerajú zrak 
zadarmo a odporučia správny výber okuliarového 
rámu, ako aj okuliarových šošoviek.

Nielen správny výber šošoviek a okuliarových rámov pre 
dioptrické či slnečné okuliare, ale i zdravotnícka starostlivosť. 

V očnej optike MANIA prebieha meranie zraku za prísnych 
hygienických opatrení. Ako plnohodnotná optika ponúka špičkový 
sortiment, kompletný servis v starostlivosti o okuliare, vyšetrenie 
zraku najnovšími prístrojmi a služby profesionálnych očných 
optikov a optometristov. 

Neváhajte sa objednať na meranie zraku ZADARMO  
na 0800 183 183 alebo na www.optikamania.sk 
Zadarmo tiež meranie UV filtra na vašich slnečných okuliaroch.

Majte oči v bezpečí  
s očnou optikou MANIA
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Optiku MANIA nájdete
v OC MLYNY Nitra na prízemí.

Okuliare na líčenie 
Novinka Nordic Vision Make Up Glasses, ktorá vám vyrieši 
Vaše problémy pri líčení.

Dokonalé líčenie je alfa a omega 
pre všetky sebavedomé 
a krásne ženy. Každá nositeľka 
dioptrických okuliarov pozná 
ten pocit, keď nevidí dostatočne 
na to, ako sa líči v oblasti očí. 
Nepodceňujte silu detailu a skúste 
našu novinku, pomocou ktorej 
uvidíte každú linku či mihalnicu.
Rámové dioptrické okuliare na líčenie  
s otočnou šošovkou, ktorú môžete posúvať 
z jedného oka na druhé, pričom druhému 
necháte voľnosť, sú ideálne na to, aby bolo 
možné dokonale dokončiť líčenie. Je to 
skvelý kozmetický doplnok, ktorý by nemal 
chýbať každej žene nosiacej dioptrické 
okuliare. 

Predná časť rámu so stranicami, ako 
aj šošovky sú vyrobené z ultraľahkého 

organického (prírodného) materiálu. Pánty 
a skrutky sú vyrobené z hypoalergénnej 
nehrdzavejúcej ocele. To všetko zabezpečí, 
že okuliare sú veľmi pohodlné a majú 
jednoduchú údržbu.

Funkčný dizajn Make up okuliarov zahŕňa 
1 model až v siedmich rôznych dioptriách, 
a to s dioptriou od +1.50 do +4.50. Model 
je transparentnej farby a vyznačuje sa 
kvalitným spracovaním rámu a šošoviek.  
K okuliarom na líčenie budete mať 
pribalené aj elegantné látkové puzdro,  
v ktorom si ich môžete vziať kamkoľvek so 
sebou, či už na dolíčenie počas plesu alebo 
kedykoľvek v práci.

V ponuke vo všetkých našich optikách 
po celom Slovensku alebo  
v našom e-shope www.maniashop.sk



Predajňu SMARTSHOP nájdete v OC MLYNY Nitra na 1. poschodí.
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V minulosti si už pôsobil na Slovensku viackrát, 
spolupracoval si aj so Starým divadlom. S akými 
očakávaniami si sem prišiel tentokrát?
Ja som so Starým divadlom spolupracoval len raz, a to na projekte 
Jánošík, čo bola krásna, intenzívna spolupráca, na ktorú, myslím, 
všetci zúčastnení dodnes radi spomínajú. Keď som bol znovu 
oslovený a vznikol nápad realizovať Fausta, tak som sa tešil nielen 
na tému, ale aj do Nitry. Vďaka Jánošíkovi aj účasti na festivale 
Stretnutie s Divadlom Drak tu mám pomerne veľa kamarátov, 
takže som sa tešil aj na stretnutie s nimi. COVID nakoniec všetko 
trochu zmenil, lebo v Nitre som bol za celú tú dobu asi 2,5 hodiny 
a zvyšok času som strávil v Močenku, kde sa skúšalo a kde 
vznikla aj improvizovaná dielňa. Na druhej strane, bolo to celkom 
zaujímavé – Josef Krofta kedysi hovoril, že svet sa má „dobývat 
z oblasti“ – toto je trochu podobné. V úlohe režiséra a scénografa 
som prišiel do Močenku, kde som aj býval a mal som to kúsok 
do divadla. Hneď ako skončila skúška, mohol som na ňu nadviazať 
ako výtvarník a pohodlne maľovať. Bolo skvelé, že som sa mohol 
plne sústrediť na prácu, keď som sem už prišiel, tak som nemal nič 
iné na práci, len skúšať. Alebo v mojom prípade skúšať a maľovať. 
Takže mi to skvelo pomohlo koncentrovať sa na skúšobný proces.

Ako skúšobný proces hodnotíš s prihliadnutím na COVID?
Ťažkosti boli, pocítili sme určité obmedzenia, nakoniec sa zdá, že 
neboli nijakým spôsobom fatálne. Ja vždy viem, či predstavenie 
funguje alebo nie podľa toho, ako rýchlo ubiehajú skúšky. 
Tu mi tie skúšky ušli strašne rýchlo, hoci boli šesť-, neskôr 
dokonca sedemhodinové. To je neštandardné, obvykle bývajú 
štvorhodinové. Takže si myslím, že sme mali na skúšanie aj výrobu 
dostatok času, čo bolo skvelé. Vyrábať sa začalo koncom júna, čo 
bolo dobré, keďže išlo o výtvarne náročný projekt.

Ako sa v tebe bijú alebo, naopak, spolupracujú úlohy 
režiséra a výtvarníka?
Toto bolo zaujímavé v tom, že vždy sa podvedome snažím pri 
svojich réžiách držať so scénografiou v úzadí. Keď niekto vie, že 
režisér je aj scénografom, tak očakáva trochu výtvarnej exhibície. 
Pre mňa je výtvarná stránka dôležitá, ale snažím sa nenechať ju 
prerásť natoľko, aby bola tým najsilnejším v inscenácii. Vždy sa 
snažím o balans. Ale tu to bola trochu iná situácia. Vďaka tomu, 
že sme sa pokúsili o barokové divadlo, vo zväčšenej mierke 
rekonštruovať staré marionetové predstavenia, tak výtvarná zložka 
bola do istej miery dominantná. Tešil som sa na to ako výtvarník aj 
ako režisér, ale dovolil som si pustiť výtvarníka z vôdzky.

Ako sa ti pracovalo s ostatnými spolutvorcami? Hudbu 
zložil tvoj viacnásobný spolutvorca Martin Husovský 
a pohybovej spolupráce sa ujal Vladislav „Benito“ Šoltýs. 
Obaja mali u nás premiéru.
S Benitom sme spolupracovali po prvý raz, myslím si, že aj pre 
neho to bola výzva, keďže sú tam veľké bábky a už bola daná istá 
pohybová štylizácia. Čo sa týka hudby, veľmi často spolupracujem 
s Vráťom Šrámkom, ktorý tu kedysi robil inscenácie s Jakubom 
Kroftom. Vráťovi sa už, bohužiaľ, veľmi nechce cestovať, takže mám 
teraz Martina. Nevravím, že je záložný, lebo na niektoré veci ho 
oslovujem skôr, je taký môj druhý dvorný skladateľ. Vždy mám tú 
spoluprácu rád, je bezkonfliktná, v tom najlepšom slova zmysle. Veľmi 
rýchlo si vyjasníme, čo treba, a Martin to dokáže veľmi rýchlo naplniť.

Ako hodnotíš skutočnosť, že záver inscenačného procesu 
prebieha bez premiéry a divákov?
Je to trochu lepšie ako počas minulej jari, keď sa nemohlo ani skúšať. 
Ja som sa od začiatku sezóny nezastavil, ale ani na jednu inscenáciu 
zatiaľ neprišiel ani jeden divák. Všetky sú takpovediac „v zásuvke“. 
Preverí to všetkých, je to zvláštna situácia. Bude ťažké to všetko 
znovu nahodiť. Premiéra je takým pôrodom so všetkými bolesťami, 
s radosťami, starosťami a tak, ale je to dôležitá časť procesu. To, 
bohužiaľ, chýba. Z každého spadne ťažoba zodpovednosti a dá sa 
o tom celom procese hovoriť s určitým odstupom, čo je veľmi dôležitá 
súčasť divadelného života. Premiéry sú vždy sviatky, ale dôležité. 
Verím, že nech už s akýmkoľvek posunom, ale všetky tie premiéry sa 
postupne uskutočnia a že to nebude dlho trvať a budeme môcť hrať 
pre divákov. Vy tu na Slovensku aj my u nás v Česku.

Spomínal si, že si sa v tejto sezóne ešte ani nezastavil. Aké 
máš ďalšie vyhliadky?
Teraz mám konečne určitú pauzu. Mal som robiť v Poľsku, ale z toho 
vzišlo a ďalší projekt ma čaká v polovici apríla v DJZ v Prešove – 
Sluha dvoch pánov. A od ďalšej sezóny mám tesne za sebou asi 
štyri veci v Poľsku. Všetko sú to zaujímavé projekty, na ktoré sa 
veľmi teším. Faust bol jedným z mojich dlhodobých snov, čo sa týka 
realizácie určitých textov, pretože si myslím, že s takouto klasikou 
by si mal každý z bábkových režisérov alebo všeobecne bábkarov 
zmerať sily. Tento rok prišli dve takéto témy, okrem Fausta to bola 
ešte Kráska a Zviera, ktorú som inscenoval na začiatku sezóny 
v Brne. Budúci rok sa teším, ale zároveň aj obávam titulu Čarodejov 
učeň Otfrieda Preusslera, podľa ktorého Karel Zeman natočil film. 
Na to som veľmi zvedavý, či a ako sa nám to podarí inscenovať.

Za rozhovor ďakuje Nikoleta Hvizd Tužinská

Faust bol jedným z mojich 
dlhodobých snov...
V polovici februára sa v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre napriek prísnym hygienickým 
podmienkam podarilo dotiahnuť do úspešného konca skúšobný proces Doktora Fausta. 
Na premiéru sa môžete tešiť hneď, ako to bude vzhľadom na pandémiu možné. Kým sa tak stane, 
začítajte sa do rozhovoru s režisérom a výtvarníkom tejto inscenácie Marekom Zákosteleckým.
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Šperky

Šperky
oslavujúce jar
Príroda sa prebúdza do svojej krásy.
Pribúdajú teplé slnečné dni, záhrady 
sa predbiehajú svojou farebnosťou 
a v uliciach nás vítajú stromy plné 
štebotajúcich vtákov. Teplo nám 
pomaly odkladá hrubé kabáty a šále. 
Môžeme sa tešiť z jarných šiat a bez 
obáv odhaliť pokožku. Oslávme 
príchod jari šperkami, ktoré vystihujú 
atmosféru prebúdzajúcej sa krásy. 

Kvetové šperky
Kvety sú jedným z najkrajších symbolov jari.
Spájajú sa s radostnými chvíľami a vyvolávajú
príjemné pocity. Symbolizujú životnú silu,
ktorá sa v nás prebúdza s prvými jarnými
lúčmi. Umocnite tieto pocity šperkami
s motívom kvetov. Odhoďte šály a ukážte
kvetové náhrdelníky či náušnice.

Čas jari
Neviete si bez hodiniek predstaviť deň?
Aj takýto praktický doplnok môže na jar
rozkvitnúť. K jemným pastelovým a kvetovým
outfitom sa skvele hodia hodinky značiek

OLIVIA BURTON alebo MORELLATO.
Kombinujú vplyv vintage módy, elegancie
a krásy prírody.

Hravé náramky
Menej oblečenia, viac šperkov. V zime sa nám
zvyknú šperky zachytávať do vrstiev oblečenia,
ktoré nosíme, a preto volíme ich jednoduchšie
varianty. Uvoľnite sa a využite efekt vrstvenia
jemných retiazkových náramkov, alebo si
vytvorte náramok z kolekcie SOFIA Charmie.
Prívesky na náramku si môžete obmieňať
podľa nálady a oblečenia, a tak sa tento
náramok stane univerzálnym doplnkom nielen 
na jar, ale i počas nadchádzajúceho leta.

Nebojte sa farieb
Po fádnej a tmavej zime vnesme do svojich
životov farby. Pokiaľ zvolíte jednoduché oblečenie 
bez vzorov, môžete sa vyblázniť aj s vitrážovými 
náušnicami, ktoré budú hrať hlavnú úlohu.
Nebojte sa však farebné šperky zakomponovať
aj ku kvetovaným či iným vzorom. Inšpirujte
sa farbami za oknami a siahnite po ružovej,
svetlo-modrej alebo zelenej.
Viac jarných šperkov 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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DAB

Pripravuje slávny  
výpravný muzikál 
i vzdelávaciu inscenáciu
Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre ani počas 
pandémie neprestalo pripravovať zaujímavé 
tituly pre svojich divákov. Už počas zimy začalo 
s intenzívnou prípravou novej vzdelávacej 
inscenácie, ktorá bude určená predovšetkým pre 
žiakov druhého stupňa základných škola a pre 
stredoškolákov. Zároveň začali naplno pracovať aj 
tvorcovia slávneho muzikálu Jozef a jeho zázračný 
farebný plášť, ktorého premiéra je naplánovaná 
na začiatok budúcej divadelnej sezóny.

Hra Kým 
nastane ticho 
ponúka príbeh 
o prírode 
i  interaktívne 
inštalácie
Premiéru edukatívnej inscenácie 
s názvom Kým nastane ticho 

plánuje divadlo uviesť ešte v tejto sezóne, a to v priebehu jari. 
Hra vyrozpráva príbeh o tatranských dolinách, o premene lesa 
v čase, o zlatokopoch a ochranároch, o tom, čo to znamená, ak 
v lese nastane úplné ticho. Zároveň ponúkne vizuálne interaktívne 

inštalácie, fyzikálne pokusy a protest song mladej generácie 
o nevyhnutnosti chrániť lesy, prírodu a životné prostredie.

Inscenácia Kým nastane ticho vychádza z ťažby dreva 
a následných protestov v Tichej a Kôprovej doline v roku 2007, 
ktorým predchádzala ničivá veterná kalamita vo Vysokých 
Tatrách v roku 2004. Upozorňuje však aj na súčasnú situáciu – 
a to rozsiahlu ťažbu dreva a jej následky na viacerých územiach 
Slovenska. Dôsledky týchto udalostí i potrebu ochrany lesov 
vysvetľuje mladým divákom formou inštalácií a fyzikálnych 
pokusov. 

„Edu-hra prezradí deťom, ich rodičom a učiteľom aj to, aké sú 
funkcie lesa, prečo je v lese dôležité mŕtve drevo, ako ubrániť 
stromy pred lykožrútom, čo je to holorub, biodiverzita alebo wood 
wibe web. Alebo, že aj na Slovensku máme prales,“ uviedla 
autorka a dramaturgička inscenácie Slavka Civáňová.

Ako pripomenula, edu-hra cituje konkrétne vyjadrenia ochranára, 
aktivistu a filmára Erika Baláža, využíva fyzikálno-chemické 
pokusy inšpirované aktivitami katedier fyziky a ekológie PF UKF 
v Nitre a tiež vedeckých múzeí na Slovensku a v Česku. „Formou 
protest songu mladej generácie rozvíja posolstvo celoeurópskych 
protestov mládeže proti nečinnosti v boji proti klimatickým zmenám, 
ktoré iniciovala šestnásťročná Švédka Greta Thunbergová,“ 
povedala S. Civáňová.
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DAB na budúcu sezónu 
ponúkne divákom jeden 
z najznámejších svetových 
muzikálov
Divadlo Andreja Bagara v Nitre na základe dohody so 
spoločnosťou The Really Useful Group Ltd. uvedie v septembri 
2021 jeden z najznámejších a najobľúbenejších svetových 
muzikálov Jozef a jeho zázračný farebný plášť, ktorý už viac ako 
50 rokov oslovuje všetky generácie. Hudbu preň napísal Andrew 
Lloyd Webber, autorom libreta je Tim Rice. 

Jozef a jeho zázračný farebný plášť bol prvýkrát uvedený ako 
kantáta pre školský zbor a orchester St. Paul’sSchool  1. marca 
1968 v rámci veľkonočného koncertu školy. Autormi uvedenej 
školskej kantáty boli vtedajší žiaci školy Andrew Lloyd Webber 
a Time Rice, z ktorých sa neskôr stali celosvetovo známi 
muzikáloví tvorcovia. Odvtedy má tento muzikál za sebou 
státisíce repríz na všetkých významných svetových muzikálových 
scénach, vrátane niekoľkonásobného naštudovania v londýnskom 
West Ende a newyorskom Broadway, stovky medzinárodných 
turné a produkcií vo viac ako 80 krajinách sveta. 

Muzikál Jozef a jeho zázračný farebný plášť je veľkým scénickým 
posolstvom pre všetkých o tom, že len tie sny, ktoré máme odvahu 
snívať, sa raz aj naplnia. Vizuálne pútavou a vtipnou formou 
rozpráva známy starozákonný príbeh o Jozefovi a jeho bratoch, 
ktorý je metaforou o láske aj nenávisti, o zrade aj odpustení 
a najmä o odhodlaní žiť svoj sen napriek všetkým prekážkam.

Inscenáciou nás od Kanaánu až po Egypt prevedie Rozprávačka 
a dvanásť detí, ktoré nás spolu s hlavnou postavou Jozefa 
presvedčia o tom, že stačí veriť snom! Tento svetoznámy muzikál 
v hudobnom naštudovaní Júliusa Selčana a v réžii Petra Oravca 
sľubuje nielen skvelé herecké a spevácke výkony, veľký hudobný 

zážitok v podaní 
živého orchestra, 
strhujúce 
choreografie, 
ale aj vizuálne 
efekty a projekcie 
s využitím 
najnovších 
technológií. Jozef 
a jeho zázračný 
farebný plášť 
na doskách 
DAB bude 
multižánrovou 
show, ktorá 
malých aj veľkých 
divákov zdvihne 
zo sedadiel 
a doslova 
roztancuje priamo 
v hľadisku. 

Jozef a jeho zázračný farebný plášť na doskách Divadla 
Andreja Bagara v Nitre to je: 
• 30 herečiek a hercov v dvoch alternáciách,
• 14-členný živý orchester,
• 5 tanečných párov, 
• 12-členný detský zbor na javisku,
• 8 členný off-stage zbor,
• 9-členný tvorivý tím inscenácie.

Na príprave inscenácie bude okrem členov umeleckého súboru 
spolupracovať aj vyše sto ďalších pracovníkov divadla z umelecko-
technickej prevádzky, umelecko-dekoračných dielní, marketingu 
a ekonomicko-obchodného oddelenia, ale aj desiatky ďalších 
externých spolupracovníkov z oblasti kreatívneho priemyslu.

 
Na snímke zľava doprava: riaditeľ 
DAB Jaroslav Dóczy, režisér 
muzikálu Peter Oravec

Na snímke zľava doprava: dirigent Július 
Selčan zodpovedný za hudobné naštudovanie 
muzikálu, režisér muzikálu Peter Oravec

Na snímke zľava doprava: umelecký šéf 
DAB Juraj Ďuriš, dirigent Július Selčan 
zodpovedný za hudobné naštudovanie 

muzikálu, režisér muzikálu Peter Oravec

Na snímke zľava doprava: režisér muzikálu 
Peter Oravec, dramaturgička Slavka 
Civáňová
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Ponožky

A prečo vysoliť za tričko 25 eur, keď niekde 
stojí podobné 6 €? Takto by sa dalo pokračovať 
do nekonečna. No za týmito otázkami sa skrýva 
omnoho viac, ako len číselné porovnanie. A práve 
teraz je to aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým.

V podstate akúkoľvek prácu, vykonávanú na Slovensku, možno 
preniesť do iných kútov  sveta. Teraz si predstavte, že pracujete 
v textilnej fabrike na Slovensku. A teraz, že tú istú prácu 
vykonávate v Číne, Bangladéši alebo v Turecku. Za podmienok, 
aké sú v týchto  krajinách bežné. Určite nie je ťažké uvedomiť 
si obrovské rozdiely, ktoré sú v pracovných  podmienkach, 
bezpečnosti pri práci, legislatívnej  ochrane zamestnanca 
a samozrejme, platovom ohodnotení.  

Toto je jeden zo základných dôvodov, prečo v podstate rovnaký 
produkt môže stáť 3, ale i 8 eur. 

Aj firma Fusakle čelí otázkam, prečo ich ponožky stoja 7,90 € 
a nie 2, 3 alebo 4 eurá. Od svojho vzniku sa ponožky vyrábajú 
na Slovensku, a keď značka expandovala do Česka, začali sa 
pliesť aj tam. Prvým miestom výroby bola pred piatimi rokmi 
Banská Štiavnica a pár ponožiek stál 5 eur. Odvtedy sa cena 
vyšplhala na súčasných 7,90. 

Má to však svoje dôvody. Neustále zvyšovanie a udržiavanie kvality 
práce a produktov, podpora domácej zamestnanosti, adekvátne 
ohodnotenie zamestnancov alebo výrobných pracovníkov, ale aj 
investície do samotnej firmy, aby rástla zodpovedne vo všetkých 
ohľadoch a udržala tu pracovné miesta, na ktoré ma priamy 
i nepriamy vplyv. Vďaka tomu je v celom fungovaní značky Fusakle 
iba na Slovensku zapojených viac ako 300 ľudí. 

Rozvoj spoločnosti pomáha všetkým.
Spoločnosť Fusakle veľkú časť svojich príjmov venuje aj podpore 
lokálnych spoločenských projektov. Ročne je to viac ako 60 000 
eur, ktoré pomáhajú znevýhodneným alebo slabším skupinám 
obyvateľstva – dôchodcom, postihnutým, zdravotníctvu, no najmä 
deťom a mládeži. V roku 2020, počas prvej vlny pandémie, založila 
firma Fusakle iniciatívu Obleč sa doma, ako výzvu domácich 
značiek zákazníkom a štátnym inštitúciám na podporu textilných, 
odevných a obuvníckych značiek na Slovensku.

Intenzívna spolupráca prebieha s tretím sektorom a nadáciami, ako 
napríklad Liga proti rakovine, Svetielko nádeje, Ipčko aleb Úsmev 
ako dar. Aktívne sa tiež snaží o to, aby sa nezabúdalo na dôležité 
udalosti (100 rokov vzniku ČSR, 30 rokov nežnej revolúcie, 
Movember).

Je nezmysel dať 
za ponožky 8€?
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Kto dáva slovenské výrobky,  
ten 2 x dáva
Čo bude ďalej, je na individuálnom rozhodnutí 
každého z nás. To, že práve prechádzame 
obdobím viacerých kríz (zdravotná, ekonomická, 
morálna) si uvedomujeme asi všetci. Je 
ohrozených mnoho pracovných miest a pomoc 
z vonkajších zdrojov je obmedzená. Kúpou 
výrobkov z domácej produkcie pomáhame udržať 
pracovné miesta, prispievame k rýchlejšiemu 
zotaveniu ekonomiky, šetríme životné prostredie 
znižovaním uhlíkovej stopy.

Nákupy počas pandémie sú ideálnou možnosťou 
na zamyslenie, či naozaj potrebujem neustále 
napĺňať skriňu lacným oblečením šitým v krajinách 
tretieho sveta, alebo radšej podporím kvalitnejšiu, 
domácu výrobu a kúpim si produkt, čo vydrží 
dlhšie ako pár opratí či obutí.

Predajňu FUSAKLE nájdete
v OC MLYNY Nitra na 1. poschodí.
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Mesto Nitra

Objavujte Nitru  
s aplikáciou
Nová hra je zameraná na sedem 
kopcov, medzi ktorými sa 
rozprestiera naše mesto

Nitra, podobne ako večné mesto Rím, 
vznikla na siedmich pahorkoch. Jej 
panorámu tvorí sedem vyvýšenín: 
Zobor, Nitriansky hrad, Kalvária,  Borina, 
dražovský kopec, Vŕšok a Martinský vrch. 

Nitru pomôže návštevníkom, ale aj domácim 
lepšie spoznať jedinečná geolokačná 
poznávacia hra Cesty mladého Corgoňa, 
ktorá moderným a štýlovým spôsobom 
prevedie siedmimi pahorkami Nitry. 
Sprievodcom je Corgoník, mladý Corgoň. 

Vyhrať môžete napríklad Fusakle
Ako to funguje? Zvoľte si prechádzku 
na jednom zo siedmich kopcov 
a nezabudnite si zobrať telefón 
s aplikáciou. Na mieste si v aplikácii 
stlačíte miesto, kde sa práve nachádzate. 
Čakajú vás tri otázky na vyriešenie. 
Postupne navštevujete týmto spôsobom 
všetky pahorky a riešením úloh zdolávate 
tri úrovne hry, za čo získate dekrét. 

A to nie je všetko! Motiváciou môže 
byť odmena za absolvovanie celej hry. 
Po dekréty aj odmenu si môžete prísť 
do Turistického informačného centra 
Nitra na Štefánikovu triedu č. 1. Podľa 
úspešnosti si budete môcť vybrať suvenír, 
pamätnú mincu, spoločenskú hru alebo 
Fusakle. 

Hra je v slovenskom aj anglickom jazyku. 
Pre domácich a našincov z okolia môže 
byť zaujímavým spestrením riešiť úlohy 
v nitránčine. 

„Veľmi sa tešíme z úspechu, ktorý 
hra zaznamenala. Za 1 mesiac od jej 
spustenia evidujeme 450 inštalácií, 290 
aktívnych užívateľov a odovzdali sme 
50 dekrétov. Svoje ocenenie získala aj 
v ankete o najlepšie slovenské aplikácie – 
4ka Android Code 2020, umiestnila sa 
na 3. mieste v kategórii hry,“ povedala 
Terézia Zaujecová, šéfka Turistického 
informačného centra Nitra.

7 nitrianskych vŕškov
O nitrianskych pahorkoch, ktoré prejdete 

s Corgoníkom, sa dozviete viac tu:

Hradný vŕšok. Toto je jedno z miest, 
na ktoré sme tu v Nitre veľmi hrdí! Vedeli 
ste, že Nitriansky hrad bol v stredoveku 
najväčším na Slovensku? Jeho sláva sa 
začala v dávnych časoch za čias vlády 
najstarších veľkomoravských panovníkov 
Pribinu alebo Svätopluka. Od apríla 
do októbra je pre verejnosť sprístupnená 
katedrálna veža s očarujúcim výhľadom 
na mesto. Občerstviť sa môžete v kaviarni 
Vazulka, ktorú nájdete vo Vazulovej veži 
ako súčasť stredovekého opevnenia. Pri 
návšteve hradu s Corgoníkom bude jednou 
z úloh nájsť rok, keď bol postavený Morový 
stĺp. Alebo budete musieť spočítať všetky 
kríže. 

Vŕšok. Čo skrýva nenápadný kopec 
priamo v meste? Vyvýšenina Na Vŕšku 
sa nachádza na mieste stredovekého 
františkánskeho kláštorného komplexu 
a cintorína. Barokovú Kaplnku sv. Michala 
dal v roku 1739 postaviť nitriansky richtár 
Lukáč Brezovič na pamiatku ukončenia 
moru. Vedeli ste, že pod podlahou sa 
nachádza krypta s tridsiatimi hrobmi, 
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ktoré sa datujú do roku 1771? Kúsok 
nad kaplnkou sa nachádza studňa, 
ktorú objavili len pred pár rokmi. Keď ju 
opravovali, jej mreže ozdobili. Viete, čo sa 
nachádza na mreži studne Na Vŕšku?

Dražovsky kopec. Urobte si tu selfíčko. 
Toto fotogenické miesto otvára panorámu 
mesta v pozadí so siluetou starobylého 
kostolíka. Zachovaný a mimoriadne 
malebne pôsobiaci románsky kostolík patrí 
medzi najznámejšie miesta Nitry. Objavil 
sa na starých slovenských bankovkách aj 
na dvojeurovej poštovej známke. 

Vedeli ste, že Dražovský kostolík patrí 
medzi najstaršie na Slovensku? Prežil 
toho veľa, vrátane ťažby kameňa z čias 
komunizmu, a preto je dnes na kraji útesu. 
To, že je kostolík skutočne starý, dokazuje 
aj konštrukcia dverí, ktoré sú zložené 
z množstva malých plechov. Pri hre budete 
musieť zodpovedať aj na otázku, koľko 
nitov použili výrobcovia dverí kostolíka 
alebo z ktorého roku pochádza prvý 
záznam o obci Drasei.

Borina. Práve tá je ďalšou zastávkou 
pri plnení úloh s Corgoníkom. Tento 
kopec kedysi patril k tajomným oblastiam 
Nitry. V 19. storočí slúžil ako vrch, kde 
stála šibenica, preto dlho patril k menej 
obľúbeným miestam. Šibenica sa tu síce 
nezachovala, ale dá sa tu nájsť niečo 
zaujímavejšie – strážna veža. Je možné, 
že fungovala aj ako väzenie. Ktovie, možno 
tam dodnes zostali nejaké stopy. Treba ju 
ale najprv nájsť! Potom ľahko zodpoviete 
na otázky, čo ste našli skryté v strážnej 
veži alebo aké stromy dominujú tomuto 
kopcu.

Kalvária. O Nitre je známe, že patrila 
a patrí k pútnickým centrám. Vrch Kalvária 
tvorí vápencové bralo uprostred mesta. 
Nachádza sa tu Kostol Matky Božej aj 
Misijné múzeum s výnimočnými exponátmi, 
ktoré z misijných ciest priniesli misionári. 

K samotnému vrcholu kalvárskeho 
pahorka vedie 14 zastavení Krížovej cesty. 
Rozhľadňa s ďalekohľadom poskytne 
úžasný výhľad na celé mesto. A práve 
pri zodpovedaní na jednu z otázok  vám 
poslúži ďalekohľad. 

Martinský vrch. Postupne sa dostávame 
až sem, k vojenskému areálu s nádychom 
histórie. Priestor bol osídlený viacerými 
kultúrami už v praveku. Koncom 8. a 9. 
storočia sa tu rozprestieralo mohutné 
hradisko s hustým osídlením. V súčasnosti 
patrí tento rozsiahly areál kasární 
k najvýznamnejším zachovaným vojenským 
pamiatkam na Slovensku. Viete, ktorý 
cisár bol ubytovaný vo veliteľskej budove 
kasární? Pretože to je jedna z otázok, ktorú 
počas hry musíte zodpovedať. Ďalšou 
úlohou bude rébus, aký typ stromov sa 
nachádza v areáli Martinského vrchu.

Zobor. Plynule sem prejdete 
od Martinského vrchu. Na to, aby sme sa 
dostali k otázkam, musíme ešte kúsok 
vyšliapať. Začiatok poznávania vŕšku 
je spojený s kusom dávnej histórie, 
ktorú nájdeme v starobylom Zoborskom 
kláštore. Zoborský kláštor vznikol v rokoch 
850  –  880 na západnom svahu Zobora. 
Ku kláštoru sa viažu Zoborské listiny, 
pochádzajúce z rokov 1111 a 1113. Ide 
o najstaršie a najcennejšie písomné 
doklady z nášho územia. Ale teraz sa 
už treba vydať na cestu k bývalému 
kláštoru smerom cez les. Nezabudnite si 
všimnúť, aké lesné zvieratá sa nachádzajú 
na informačných tabuliach cestou ku 
kláštoru, pri odpovediach sa to môže hodiť.

Pri riešení úloh s Corgoníkom vám určite 
pomôžu informácie z www.nitra.eu a mnoho 
zaujímavého sa dozviete v aplikácii  
7 pahorkov.

Veľa šťastia a zábavy!
 

Vaše Mesto Nitra
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Skvelé víno

Oáza  
pre gurmánov
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30 rokov na trhu a v súčasnosti 
jedno z najúspešnejších 
vinárstiev na Slovensku 
s množstvom domácich aj 
medzinárodných ocenení. Taká 
je bilancia vinárstva Matyšák, 
ktorému dal jeho zakladateľ 
Peter Matyšák nezameniteľnú 
tvár. Teraz vinárstvo so svojím 
novým konceptom Matyšák shop 
prichádza už aj do OC Mlyny. 
Cesta k skvelému vínu nie je vždy 
jednoduchá, no Peter Matyšák svojou 
prirodzenou živelnosťou dosiahol to, čo 
sa podarí len málokomu. Vždy veril, že aj 
na našom malom Slovensku môžeme robiť 
víno, ktoré dosahuje svetové úspechy. 

Svoje rodinné vinárstvo založil Peter Matyšák 
v roku 1991 a od začiatku chápal, že iba 
poctivou, svedomitou a trpezlivou prácou 
môže vybudovať značku, ktorá ho prežije. 

Kvalita zo slovenských vinohradov
Peter Matyšák počas rokov nadviazal 
spoluprácu s viacerými šikovnými 
pestovateľmi, z ktorých sa neskôr stali 
jeho dvorní vinohradníci a dodávatelia, 
ba i priatelia. Výhodou je, že takto 
môžu spracovávať hrozno z viacerých 
vinohradníckych oblastí, čo sa prejavuje aj 

v rôznorodosti vín, takže sa môžu sústrediť 
výlučne na výrobu vína. Vo vinárstve si 
veľmi zakladajú na dobrých vzťahoch 
s pestovateľmi. Každý rok od nich 
vinárstvo odoberie celú úrodu a na oplátku 
pestovatelia riešia obnovu vinohradov 
a výber vhodných odrôd na základe 
ich požiadaviek. Na slovenské hrozno 
jednoducho nedajú dopustiť.

Chutí aj samotným Francúzom
Poctou pre vinárstvo Matyšák, ale aj pre 
slovenské vinohradníctvo boli nedávne 
medaily z azda najrešpektovanejšej 
svetovej súťaže v Paríži Vinalies 
Internationales, kde získal pre Slovensko 
ich sekt historické zlato. Za zmienku stojí 
aj nevídaný úspech zo špecializovanej 
francúzskej súťaže Chardonnay du Monde, 
kde Chardonnay z línie Prestige gold bolo 
vyhlásené za ôsme najlepšie na svete. 
Nezabúdame však ani na slovenské 
ocenenia – v Národnom salóne vín SR 
patrí každoročne medzi rekordérov. 

Úspech sa nerodil ľahko, ale roky 
skúseností, skvelý tím pod vedením 
hlavného enológa a výrobného riaditeľa 
Jara Žáka a vytrvalá poctivá práca sa 
ukazujú ako kľúčové. 

Pestrá ponuka a nový koncept 
Matyšák shop
Vinárstvo už dlhodobo spracováva okolo 
tridsať odrôd, z ktorých robí tiché aj šumivé 
vína. Okrem toho sú v portfóliu vinárstva aj 
špeciality ako brandy, víno portského typu 
či 100 % hroznová šťava. Gro produkcie 
sa snaží predať prostredníctvom siete 
vlastných predajní. Tých je dnes už okolo 
dvadsať na celom území Slovenska 
a postupne sa aj tie staršie transformujú 
na koncept moderných bottle shopov pod 
názvom Matyšák shop. V ponuke tak 
nájdete okrem Matyšákovej produkcie aj 
kvalitné svetové destiláty či rôzne delikatesy.

„Naším novým konceptom a rozšírenou 
ponukou sa snažíme prilákať nielen 
vinárov, ktorí si radi doprajú aj niečo lepšie, 
ako bežne nájdu v supermarketoch, ale 
aj fajnšmekrov, ktorí radi objavujú nové 
chute rôznych destilátov“, vysvetľuje šéf 
maloobchodu Patrik Ernst. „Chceme 
jednoducho zákazníkovi ponúknuť 
komplexný servis, pokiaľ ide o výber 
kvalitných alkoholických nápojov a pochutín 
na príjemný večer“, dodáva Ernst.

Systém vlastných predajní má zmysel 
iba vtedy, keď sa podarí osloviť naozaj 
široké spektrum zákazníkov. Vo vinárstve 
Matyšák to zvládli a dnes ponúkajú najširší 
sortiment produktov zo všetkých našich 
vinárstiev.

Predajňu MATYŠÁK 
SHOP nájdete

v OC MLYNY Nitra 
na prízemí.
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Kozmetika

GEMMOTERAPIA
poklad medzi  
rastlinnými  
receptúrami  
YVES ROCHER
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Značka Yves Rocher sa už viac ako 60 
rokov zaoberá botanickým výskumom 
a využíva aktívne látky z rastlín ako jadro 
produktov starostlivosti o pleť. Aj tie 
najjednoduchšie a najznámejšie rastliny 
v sebe skrývajú mimoriadny potenciál 
na obnovu, revitalizáciu a skutočnú silu 
prírody.
Výskum Yves Rocher je inšpirovaný 
gemmoterapiou, objavovaním cenných 
buniek s mimoriadnou regeneračnou 
silou v srdci pupeňov rastlín, ktoré potom 
pôsobia ako hlavná účinná zložka v rade 
ANTI-AGE GLOBAL.

GEMMOTERAPIA – VEDA O PUPEŇOCH
Názov pochádza z latinského „gemmae“, čo znamená 
„drahé kamene“. Všetky základné prvky potrebné pre 
život sú koncentrované v pupeňoch: vitamíny, minerály 
a živiny. Schopnosť vývoja a premeny rastlín súvisia 
s vysokou koncentráciou jedinečných buniek, ktoré 
podporujú bunkovú obnovu. Odborníkom na rastlinnú 
kozmetiku z Yves Rocher sa podaril nevídaný 
úspech, keď dokázali premeniť prírodnú silu pupeňov 
na skutočnú aktívnu zložku.

Zvolili si patentovaný prírodný biotechnologický postup, 
ktorý z jedinej vzorky odobratej z rastliny umožňuje 
vyvinúť inovatívnu účinnú látku: RASTLINNÝ NEKTÁR 
Z PUPEŇOV.

Tieto vzácne bunky silnejú, množia sa a delia pomocou 
prirodzeného procesu, aby ich pokožka mohla 
jednoducho absorbovať.

NEKTÁR Z PUPEŇOV reaguje v jadre kožných buniek, 
kde stimuluje výnimočnú bunkovú obnovu: Fibroblasty, 
zdroj produkcie kolagénu, sa obnovujú rýchlejšie 
až o 20 % (1) viac.

 
 

SILNÉ DUO: DENNÉ A NOČNÉ SÉRUM 
ÚČINNE BOJUJE PROTI STARNUTIU

VYSOKO REGENERAČNÉ SÉRUM NA DEŇ
CEZ DEŇ SPEVŇUJE A REVITALIZUJE
Sérum posilňuje celkovú aktivitu buniek.
Pleť je okamžite žiarivejšia.
Každým dňom miznú známky starnutia.

DVOJFÁZOVÉ REGENERAČNÉ  
SÉRUM NA NOC 
V NOCI REGENERUJE A OPRAVUJE
Ultra-penetračná dvojfázová textúra s dvojnásobnou 
koncentráciou Rastlinného nektáru z pupeňov (2).
Pokožka sa regeneruje rýchlejšie.
Pleť je hladšia a žiarivejšia.

(1) In vitro testy

(2) V porovnaní s produktom Vysoko regeneračné  
sérum Anti-Age Global.

Predajňu YVES ROCHER nájdete
v OC MLYNY Nitra na prízemí
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Psychohygiena
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Ako začať behať, už vieme. Na začínanie sme 
odborníci, už sme to urobili stokrát. Teraz poďme 
vymyslieť ako NEPRESTAŤ :)

Tieto rady sme dostali od ľudí s jasnou pleťou, ktoré si aspoň 
trikrát za týždeň vybehnú po svoju dávku endorfínov blato-neblato, 
lockdown-nelockdown.  

Začnite behať s pokorou. Často si zarábame na problém už vtedy, 
keď si plánujeme, ako budeme každý druhý deň makať v parku, 
ráno iba smoothie, večer iba šalát. 

Nepremotivujte sa, a keď niekto hovorí „ešte vydrž, ešte nespaľuješ“, 
tak si zapchajte uši. Lebo ak bežíte prvý, druhý či dokonca tretí 
raz, zrejme nevydržíte v pokluse viac ako povedzme tri minúty. 
Aj to sme poriadne prehnali. Zaradíte teda chôdzu a všetko sa to 
zopakuje v dvoch kolách. A je koniec. Viac nevládzete, v ústach 
záplava horkých slín, v boku vás pichá (zrejme ste plytko dýchali). 
Pozriete sa však na hodinky a zistíte, že odkedy ste vybehli z domu, 
uplynulo úbožiackych dvadsať minút. A ono sa píše, že človek začne 
spaľovať až po štyridsiatich! Potom vám príde na um tá kritická 
mantra. Keď už niečo robím, nech to má efekt. Hecnete sa, bežíte 
ďalej, aby z toho bola aspoň tá vyučovacia hodina a na druhý deň 
nevstanete z postele. 

Kašlite na frekvencie, na spaľovanie, intervaly a iné spešl efekty. 
Tie vás v začiatkoch nemusia zaujímať. Pri prvých pokusoch o beh 
nejde ani o vzdialenosť, ani o čas strávený v pokluse, iba o to, aby 
to bolo také príjemné, že budete chcieť aj nabudúce. Naozaj stačí, 
keď do svižnej prechádzky zaradíte minútové bežecké vsuvky. 
Motivácia áno. Ale nech ide z duše. 

Kúpte si šteniatko. Alebo rovno psa v puberte, také stvorenie, akým 
je filmový Marley. Potrebujete zviera, ktoré vás rozbehá, ktoré si 
bude myslieť, že keď ho chcete dobehnúť a pripnúť mu vôdzku, tak 
sa chcete hrať a beží o to rýchlejšie.   

Urobte všetko, aby vám nová rutina vošla pod kožu. Za každého 
počasia vstať z gauča a zaviazať si šnúrky na teniskách – to 
je to najťažšie. Aj keby ste mali namiesto behu len kráčať, 

nevynechávajte. Držte sa pravidla, že dvakrát týždenne a raz cez 
víkend sa športuje, a to aspoň 45 minút.

Povedzte si, že o nič nejde. „Ja som niekedy fakt ako malé decko. 
Pomáha mi, keď si poviem, nie moja, dnes vôbec nejdeš behať, 
veď si toho už dnes mala dosť, iba si oblečieš tepláky a tričko 
a pekne sa prejdeš. No a vonku mi to, samozrejme, nedá," 
prezradila na seba ďalšia naša kamoška, ktorá NEPRESTALA. 

Vychutnajte si hudbu. Urobte si mňam playlist a užite si ho zo 
slúchadiel (pomôže Youtube). 

Šport je závislosť ako každá iná. Len cesta k tej závislosti 
je u niekoho dlhá, u niekoho menej. Možno u vás zaberie 
AJ TOTO: 
Ak s behaním začínate, tak si z neho urobte samozrejmosť. Ísť si 
zabehať bude odteraz také samozrejmé, ako umyť si ráno zuby. 

Nemyslite na BEH ako na niečo, čo vás obťažuje. 
Jednu našu kamošku naučil behať otec, profesionálny tréner. 
Naučil ju dávať si méty a postupne pridávať. „Keď sme behali 
spolu, nútil ma, aby som ukladala nohy, akoby som behala 
po pomyselnej čiare a celý čas som mu musela rozprávať, čo 
bolo v škole. Zo začiatku totiž treba behať len tak rýchlo, aby ste 
popritom dokázali hovoriť prípadne spievať.“

Aby sme nezabudli na TECHNICKÉ MINIMUM. Rozohriať, 
natiahnuť, odbehnúť svoje a zase si natiahnuť svaly. To je to 
správne poradie. Bežte so spevneným bruchom, trupom a panvou. 
Nadychujte sa nosom. Tepové frekvencie zo začiatku neskúmajte, 
bežte tak, aby vám bolo príjemne. Vnímajte koordináciu končatín. 
Snažte a o ľahké došľapy a ľahké odrazy, aby ste si šetrili kĺby. 
Krátky, rýchly a ľahký krok, to je naše motto. Žiadne vyskakovanie 
a predkopávanie či dlhé kroky. Zbesilé kmitanie rukami nepomáha 
bežať rýchlejšie, nie ste Forrest Gump, iba čo vám dôjde dych. 
Pozerajte sa skôr dopredu než na chodník pod sebou. Hodinu 
predtým ako vyrazíte, vypite aspoň pollitra vody. A to je všetko. 

Vlastne čoby, od Forresta sme odkukali ešte to, že nevymýšľal. 
„Proste som sa rozbehol a od tej chvíle som utekal,“ vraví. Áno, 
také jednoduché to je. 

Run, baby, run 
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Intersport

Chodidlá sú pravdepodobne 
jednou z najviac namáhaných 
častí končatín – počas dňa nesú 
celú našu váhu, zatiaľ čo nás 
v istom zmysle aj cielene vedú 
každodenným životom. Pri výbere 
vašich bežeckých topánok by 
ste mali pamätať na to, že pri 
behu pôsobí na topánku sila 
zodpovedajúca trojnásobku vašej 
telesnej hmotnosti. Nesprávne 
zvolená bežecká obuv nedokáže 
dostatočne kompenzovať 
vznikajúcu silu, čo v najhoršom 
prípade môže viesť k pádom alebo 
chronickým ťažkostiam. 

Správna bežecká obuv do konkrétneho 
terénu
Ak uvažujete nad kúpou bežeckej obuvi, 
prvou otázkou, na ktorú by ste si mali sami 
odpovedať, je: Kde vlastne behávam? 
Odpoveď na túto otázku výrazne 
zúži široký okruh ponuky bežeckých 
topánok. Bežecká obuv sa v zásade delí 
do kategórií: asfalt a spevnené cesty 
a trailová bežecká obuv.

Bežecká obuv na asfaltové a spevnené 
cesty
V tejto kategórii nájdete všetky typy topánok, 
ktoré sú určené na nočný beh okolo domov 
alebo ktoré vás prevedú po spevnených 
štrkových cestách pozdĺž osamelých riek. 
Sú navrhnuté tak, aby poskytovali optimálnu 
priľnavosť na hladkých a tvrdých povrchoch. 
Čo by ste mali vedieť:
• bežecká obuv by mala poskytovať 

dobré tlmenie zodpovedajúce vašej 
hmotnosti a technike na tvrdých 
povrchoch;

• menej drsný profil ako pri trailových 
bežeckých topánkach (slabšia 
priľnavosť pri behu v lese);

• vysoká priedušnosť;
• väčšinou nechráni pred vodou/

chladom atď.;
• hladká (mäkšia) vonkajšia podrážka 

zaisťuje stabilitu na rovných povrchoch.

Bežecká obuv do terénu
Tu nájdete bežeckú obuv, ktorou bezpečne 
zdoláte najrôznejšie terény. Vlastnosti tejto 
kategórie nájdete v rámci trailovej bežeckej 
obuvi, ako aj každej inej bežeckej obuvi 
určenej do neupraveného terénu. Rovnako 
ako pred tým, aj tu vám ponúkame stručné 
zhrnutie tých najdôležitejších bodov:
• Odolný zvršok, ktorý je zvyčajne 

dodatočne vybavený membránou 
na ochranu nôh pred vodou 
a vlhkosťou.

• Drsná a pevná vonkajšia podrážka 
zaisťuje maximálnu priľnavosť v klzkom 
a neschodnom teréne, pričom navyše 
poskytuje stabilitu na nerovných 
povrchoch, a tak zabraňuje vzniku 
zranení.

• Na rozdiel od predchádzajúcej 
kategórie je menej priedušná, čím sa 
zvýšila schopnosť topánok odolávať 
vplyvom počasia.

 
Ďalším dôležitým aspektom pri výbere 
obuvi je váš bežecký štýl, ktorý sa skladá 
z vašej techniky a stavby tela. Ďalej vám 
prezradíme, ako to súvisí so správnym 
tlmením.

Bežecká obuv pre každý typ chodidla
Bolesť chodidla vzniká vtedy, keď bežecká 
topánka nezodpovedá tvaru vášho 
chodidla alebo ste si zvolili nesprávne 
tlmenie. Poznáme tieto tvary chodidiel: 
vyklenutá, plochá a normálna noha, pričom 
normálna noha je dnes skôr výnimkou. 
Pohľad zvrchu na odtlačok chodidla vám 
prezradí, aký tvar chodidla máte. Ak máte 
nesprávne postavenie chodidla, zmení sa 
aj jeho odtlačok na zemi. V tejto súvislosti 
sa používajú pojmy: pronácia, supinácia 
a neutrálna noha.

Pronácia
Pri pronácii je postavenie chodidla 
v pozdĺžnej osi posunuté smerom von, čo 
znamená, že sa noha neroluje – nepohlcuje 
prirodzene nárazy – cez vonkajšiu stranu 
päty. Z dôvodu neprirodzeného rolovania 
nohy je vnútorná strana chodidla vystavená 
oveľa väčšej záťaži. Ak si tento pohyb 
predstavíte z vtáčej perspektívy, vidíte 
odtlačok plochej nohy.

Supinácia
Pri supinácii je to obrátene. Špičky 
nôh smerujú dovnútra. V súvislosti 
s rolovaním nohy to znamená, že sa 
pohyb minimalizuje iba na vonkajšiu stranu 
päty. Zatiaľ čo v prvom prípade bola pri 
rolovaní najviac zaťažovaná vnútorná 
strana chodidla, tu je to obmedzené iba 
na vonkajšiu stranu päty. Pri pohľade zhora 
vidíme odtlačok vyklenutej nohy.
*obidve chybné postavenia majú za následok, že sila pri 
odraze nie je vzhľadom na stavbu nášho tela rozložená 
adekvátne – tlak na väzy, kĺby a svaly sa zvyšuje.

Normálna noha
Optimálnym prípadom je normálna noha. 
Vaše špičky smerujú paralelne dopredu 
bez toho, aby sa pohybovali dovnútra 
alebo von. Pri rolovaní sa sila optimálne 
prenáša z prvého miesta nášľapu na päte 
až po brušká prstov bez toho, aby trpeli 
väzy atď.

Ak by ste mali jedno z uvedených 
nesprávnych postavení nohy, odporúčame 
vám, aby ste najskôr navštívili vášho 
lekára alebo ortopéda, ktorí posúdia váš 
zdravotný stav a dajú vám odporúčania. 
Menšie odchýlky sa dajú odstrániť 
napríklad dôsledným bežeckým tréningom. 
Ak si však hneď kúpite model bežeckej 
obuvi, ktorá kompenzuje supináciu alebo 
pronáciu, stratíte eventuálnu šancu 
trvalého odstránenia vašej odchýlky.

Ak sa nesprávne postavenie nohy nedá 
odstrániť, môžu byť modely s podpornými 
prvkami pri tomto postavení nápomocné. 
To, čo teraz môže vyznievať ako urgentný 
medicínsky prípad, nie je v zásade také 
zlé. Mnoho značiek ponúka jeden model vo 
viacerých variantoch.

Drop
Ďalším pojmom pri kúpe bežeckej obuvi je 
drop. Drop udáva rozdiel výšky podrážky 
medzi pätou a špičkou. Ak topánka udáva 
drop 5 mm, znamená to, že sa päta 
nachádza 5 mm nad špičkou. Podobne ako 
pri spomenutom nesprávnom postavení 
nôh sa môže dropom kompenzovať 
nesprávne postavenie tela. Toto je obzvlášť 
dôležité vtedy, ak máte tendenciu odrolovať 
nohu príliš vpredu alebo príliš vzadu.



Asics GEL-EXCITE 7 W
79,99 EUR

Asics GEL-PULSE 11 W
99,99 EUR

Asics NOVABLAST TOKYO M
139,99 EUR

Asics GlideRide TOKYO M
159,99 EUR

Asics GEL-Trabuco 9 M
99,99 EUR
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Predajňu INTERSPORT nájdete
v OC MLYNY Nitra na prízemí

Na čo by ste ešte  
mali dbať?
Okrem nesprávneho postoja musíte 
vziať do úvahy aj stav tréningu 
a intenzitu tréningu.

Ak s behom iba začínate, pretože sa 
vám tento šport páči, alebo ak ste 
sa rozhodli, že pre nadváhu chcete 
zhodiť pár kíl, potom je vhodné 
zvoliť model s vysokou schopnosťou 
tlmenia. Tým sa spočiatku zníži 
tlak na kĺby a vy si budete môcť 
postupne budovať hlboké svaly, 
potrebné na udržanie napätia tela 
pri behu.

Časom budú silnejšie aj svaly 
vašich nôh. Aby ste im dodali 
nové podnety, odporúčame vám 
nosiť aj modely, ktoré tlmia menej. 
So zvyšujúcou sa intenzitou 
tréningu sa prirodzene zvyšuje aj 
opotrebovanie materiálu. Bežecká 
obuv je navrhnutá asi na 1000 km 
(v závislosti od značky). 
Rekreačným bežcom vystačí 
jeden pár topánok aj na celý 
rok. Ak ale trénujete na preteky 
alebo beháte niekoľkokrát 
týždenne, mali by ste zvážiť 
kúpu ešte minimálne jedného 
páru náhradných topánok – a to 
nehovoríme iba preto, že by sme 
vás radi videli behať v niektorom 
z našich modelov.

Ďalší pár topánok často postačí 
na to, aby ste vystavili svaly novým 
podnetom. Bežecká obuv navyše 
potrebuje približne 48 hodín 
na obnovenie svojich tlmiacich 
vlastností. Materiál sa totiž pri behu 
stlačí a vždy to trvá nejaký čas, kým 
opäť získa objem.

Okrem toho sa môžu v topánkach 
ľahšie usadiť baktérie a plesne, ak 
budú topánky stále vlhké a nebudú 
mať možnosť uschnúť.

 
Zdroj: intersport.sk



30

Zemiakové pochúťky



Fantastická krémová 
CESNAČKA
Potrebujete: 2 PL masla, menšiu cibuľu, 
10 strúčikov cesnaku, 4 malé zemiaky, 
vodu z uvarených zemiakov, 250 ml 30 % 
smotany, soľ, mleté čierne korenie, rascu 
a tymian čerstvý či sušený

Do cesnačky patria aj krutóny: nájdite 
staršie pečivo a 2 PL olivového oleja 

Postup: Na masle speňte cibuľku, keď 
je takmer hotová, pridajte pretlačené 
strúčiky cesnaku, soľ, rascu, čierne korenie 
a na kocky nakrájané zemiaky. Chvíľu 
restujte a zalejte vodou zo zemiakov alebo 
zeleninovým vývarom. Povarte zhruba 
20 minút. Medzitým nakrájajte pečivo 
na kocky, vhoďte ho do misky, pridajte olej 
a dôkladne vyobracajte, nech sa chlebík 
napije. Rozhoďte na papier na pečenie 
a v rúre dozlatista upečte. Na 200 °C to 
trvá zhruba 7 minút. Do hotovej polievky 
pridajte smotanu, rozmixujte tyčovým 
mixérom, vráťte na sporák a päť minút 
mierne povarte. Hotovo! Porcie jemne 
poprášte sušeným tymianom, tesne pred 
podávaním posypte krutónikmi. Rodine 
odporučte, nech si pridá aj dupľu, lebo 
tzv. druhé ešte nie je (druhé je prežitok, 
dovolíme si tvrdiť. :) 

Tradičné domáce zemiakové 
šúľance
Nachystáme si na ne: 1 kg uvarených 
zemiakov, 0,5 kg polohrubej múky, 1 vajce 
a soľ podľa chuti a vynaliezavosť, lebo 
každá múka saje inak a zemiaky sa tiež 
správajú nevyspytateľne. Tradične sa síce 
zemiaky na šúľance varia v šupke, no 
vyskúšali sme ich pripraviť aj z očistených 
a rozdiel nevidíme. 

Postup: Z múky, postrúhaných zemiakov 
a soli (vajce je dobrovoľné) vyrobíme 
mäkké, mierne lepivé, ale dostatočne 
pevné a chutne slané cesto. Kým začneme 
šúľať, postavíme na sporák veľký hrniec 
vody. Dosku si posypeme múkou, z cesta 
vyrobíme štyri rovnaké šúľky a pustíme 
sa do prvého z nich. Z dlhého šúľku si 
krájame malé kúsky a z nich dlaňami 
šúľame šúľance. Všetky z prvej dávky 
si pripravíme vopred, uvaria sa totiž 
rýchlo. Prvú dávku hádžeme do vriacej 
vody, jemne premiešame vidličkou, nech 
sa nepolepia a  hneď ako vyplávajú 
na hladinu, vyberáme. Šúľance scedíme, 
v miske zahorúca mastíme troškou oleja či 
maslom. Poradíme si aj so zvyšnými tromi 
dávkami cesta. Hotové šúľance podávame 
posypané makom, mletými orechmi alebo 
sa svojho žlčníka spýtame, či by na večeru 
zniesol kombo rozpustené maslo-pražená 
strúhanka-cukor,  ak povie, veď skús, tak 
zhrešíme.  

Aby nebola nuda: cesto na šúľance sa 
dá pekne rozveseliť dvoma lyžicami pyré 
z tekvice hokkaido či maslovej tekvice 
(varenej či pečenej), len rátajte s tým, že 
si následne vypýta viac múky. Napodiv 
sa oranžové šúľance dajú jesť nasladko 
aj naslano, napríklad so slaninkou 
a bryndzou. 

Zo zvyšných šúľancov si pripravíme EŠTE 
JEDEN OBED. Sme homeoffice-oví, náš 
čas je vzácny a okrem toho, šúľance sú len 
predĺžené gnocchi, tak čo tam po  tvare, 
na chuti záleží. 

Gurmánske šúľance so 
šalviou a čiernym korením 
 
Potrebujeme: 2 PL olivového oleja, 
10 lístkov čerstvej šalvie, 1 KL čerstvo 
zomletého čierneho korenia a syr, buď 
parmezán, alebo grana padano, čo 
chladnička dá

Postup: na panvici si ohrejeme maslo 
a olej, do ktorého vložíme nasekané 
lístky šalvie. Necháme ich minútku 
restovať a pridáme čerstvo zomleté čierne 
korenie a trochu soli. Zložíme z plameňa. 
Vložíme naše odložené šúľance, jemne 
poprehadzujeme, prehrievame, môžeme 
pridať naberačku vody, prípadne vývaru, 
ak máme. Horúce šúľance so šalviovým 
maslom posypeme syrom. 

Nestojme pri 
hrncoch dlhšie, než 
je nutné. Začneme 
tým, že si očistíme 
kilogram zemiakov 
a uvaríme ich 
v mierne osolenej 
vode domäkka. 
Pozor, vodu zlejeme 
a odložíme, budeme 
ju potrebovať. 
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Zelená jar

Jar v Starbucks bude 
skutočne zelená
Marec prináša do Starbucks závan jari a s ním aj 
novú ponuku, ktorá bude v tomto roku zelenšia ako 
kedykoľvek predtým. Okrem výnimočných nápojov 
na báze čaju matcha si vo svojej obľúbenej kaviarni 
budete môcť vychutnať aj vegánske alternatívy 
svojich obľúbených nápojov alebo sa potešiť 
ponukou nových šálok, fliaš či tumblerov.
Ak náhodou nepoznáte jedinečný zelený čaj matcha, počas tejto 
jari je ten najlepší čas ho ochutnať. Tradičný japonský nápoj 
matcha prekvapí nielen netradičnou farbou a chuťou, ale aj 
množstvom blahodarných účinkov. Tento zelený čaj obsahuje 
vysokú koncentráciu antioxidantov, živín a enzýmov, ktoré pozitívne 

vplývajú na našu pokožku a zároveň ju chránia pred možnými 
ochoreniami. Matcha obsahuje niekoľkonásobne viac antioxidantov 
ako akékoľvek iná potravina. Vďaka vysokému obsahu pôsobí tiež 
ako silný detoxikant schopný prirodzene odstraňovať ťažké kovy 
a chemické toxíny z tela a má pozitívny vplyv na imunitný systém. 
Pitie čaju matcha prirodzene zvyšuje aj metabolizmus a pomáha 
telu rýchlejšie spaľovať tuky. Zároveň, rovnako ako káva, dodáva 
telu energiu. Chuť tohto nápoja je špecifická, ale vynikajúco 
kombinovateľná s mliekom, mliečnymi alternatívami a sirupmi. 
V Starbucks si tento jedinečný zelený čaj, ktorý vás hneď na prvý 
pohľad ohúri svojou sýtou smaragdovou farbou, môžete vychutnať 
podobe Matcha Lemonade, ktorá v sebe spája mikromletý zelený 
čaj matcha v kombinácii s osviežujúcou limonádou. Výsledkom 
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Predajňu STARBUCS nájdete
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je osviežujúco sladký a lahodný nápoj, 
ktorý má žiarivý zelený odtieň. Ak dávate 
prednosť jemnej chuti, odporúčame 
siahnuť po Matcha Green Tea Latte, ktoré 
Vám v Starbucks pripravia v horúcej aj 
ľadovej verzii. Tento krémový, jemne sladký 
nápoj očarí vaše zmysly. Doplnená o váš 
obľúbený sirup sa stane vaším favoritom 
a nebudete veriť, že zelená môže chutiť 
tak dobre.

Svoje Matcha Green Tea Latte si 
môžete nechať pripraviť aj s niektorou 
z ponúkaných mliečnych alternatív 
a vytvoriť si tak chutný a navyše úplne 
vegánsky nápoj. Mliečne alternatívy 
majú svojich fanúšikov nielen medzi 
tými, ktorí majú zo zdravotných dôvodov 
špecifické požiadavky, ale potešia tiež 
tých, ktorí hľadajú rastlinnú alternatívu 
svojich obľúbených nápojov. Sú nielen 
ľahšie stráviteľné, ale svojou špecifickou 
chuťou dokážu dotvoriť jedinečný zážitok 
z kávového nápoja. V Starbucks si 
môžete svoju obľúbenú kávu vychutnať 

hneď s niektorou zo štyroch mliečnych 
alternatív – sójovým, mandľovým, 
kokosovým či ovseným nápojom.

Sójový nápoj má viac bielkovín ako 
kravské mlieko a vďaka svojej ľahkej 
sladkej chuti je obľúbenou mliečnou 
alternatívou. Pre svoju špecifickú chuť sú 
veľmi obľúbené aj kokosové a mandľové 
nápoje. Kokosový nápoj je veľmi jemný 
práve vďaka vysokému obsahu vody 
a nemusíte sa báť, že by váš obľúbený 
nápoj dostal exotickú kokosovú dochuť. 
Mandľový nápoj sa pýši nízkou kalorickou 
hodnotou a tiež nízkym obsahom tukov 
a cukrov. Vďaka svojej jemnej orieškovej 
chuti výborne podčiarkne najmä chuť 
káv zo Strednej a Južnej Ameriky, ktoré 
sú špecifické čokoládovo-orieškovými 
tónmi. V ponuke mliečnych alternatív 
v kaviarňach Starbucks nájdete aj ovsený 
nápoj. Vďaka svojej konzistencii a chuti 
sa z mliečnych alternatív najviac približuje 
klasickému kravskému mlieku. Je bohatý 
aj na vitamíny a minerály.

Všetky mliečne alternatívy neobsahujú 
lepok ani laktózu, a tak nezaťažujú 
trávenie. Vyskúšajte svoj obľúbený nápoj 
v Starbucks s mliečnymi alternatívami, 
vyberte si tú svoju obľúbenú a objavte 
nové chute svojich obľúbených nápojov, 
ktoré tak môžu byť na čisto rastlinnej báze 
a v Starbucks ich navyše môžete doplniť aj 
vegánskou šľahačkou.

Starbucks sa sfarbuje na zeleno aj 
v prípade ochrany životného prostredia 
a pomôcť môžete aj vy. Ak si svoj nápoj 
necháte pripraviť do vlastného hrnčeka 
alebo tumblera, ušetríte 0,30 €  z ceny 
nápoja a tiež prispejete k menšej záťaži 
prírody. Ak ešte nemáte svoj tumbler alebo 
cold cup, určite si vyberiete z novej ponuky 
v Starbucks, v ktorej nájdete dizajnové šálky 
a termosky, znovupoužiteľné poháre, ale aj 
fľaše, ktoré udržia teplotu vášho nápoja, či 
už sa chcete zahriať alebo osviežiť.

Užite si príchod jari v Starbucks a oslávte 
ho so zelenými novinkami!
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Odtiene červenej

Predajňu PUPA nájdete
v OC MLYNY Nitra na prízemí

Rúže Petalips sú novou generáciou,  
tzv. soft-matt líčenia. Sú spojením 16 neodolateľných 
matných farieb a unikátnej starostlivosti. Krásne tónujú pery 
od jemného nádychu farby až po intenzívnejšie krytie – 
a zároveň ošetrujú pery ako ten najluxusnejší balzam. 
Práve toto spojenie robí z nových rúžov Petalips skutočný 
zážitok – hydratované a vyživené pery s matnou farbou. 
Zažite aj vy generáciu rúžov s ľahučkou textúrou a pocitom 
výborne ošetrených pier.”

Intenzívna farba rúžu 
v spojení s ligotom lesku pre neodolateľné pery. 

Obohatené o arganový olej a kyselinu hyalurónovú, 
s mimoriadne príjemnou textúrou pre dlhotrvajúci 

vinylový efekt. Ak radi experimentujete, môžete 
naniesť aj väčšie množstvo produktu a nemusíte 

mať obavy, že by sa rozmazal. 

Dermatologicky testované 
Bez parabénov 

Vyrobené v Taliansku

Trúfalé tóny bergamotu a ružového korenia 
sa spolu pohrávajú, dráždia pri prvotnom vneme a dodávajú charakter 

jazmínu, tuberóze a lupeňom kvetu broskyne, spolu ukrytým v srdci 
vône. Kakaový prášok v tónoch základu zaisťuje gurmánsky čuchový 

zážitok, ktorému je len ťažko odolať. Flakónik sa inšpiruje tvarom 
ikonickej maskary Vamp! od Pupa, halí sa však do červenej, aby 

stelesnil zmyselnú ženu s dušou rebelky.
Dermatologicky testované  

Vyrobené v Taliansku 






