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Veľmi sa tešíme, že sme znovu otvorili naše brány a vy si tak môžete 
opäť naplno vychutnať nákupy vo vašich obľúbených obchodoch. 
Situáciu berieme veľmi zodpovedne, a tak sme sa na otvorenie 
svedomite pripravovali, aby ste sa u nás cítili bezpečne. Detailnejšie sa  
o všetkých opatreniach dozviete v článku na strane 7.

Jedným dychom si vás však dovoľujeme požiadať, aby ste dodržiavali 
všetky opatrenia, ktoré nám pomáhajú udržiavať prostredie obchodného 
centra  bezpečné. Vopred vám za to ďakujeme.

V období, keď bola väčšina našich obchodov zatvorená, sme nezaháľali. 
Snažili sme sa ho naplno využiť a pripravili hneď niekoľ ko obchodov  
v novom šate – vo väčších priestoroch a v najnovšom dizajne.  

Skvelú ponuku gastroprevádzok si budete môcť vychutnať na 
znovuotvorenej veľ kej vonkajšej terase s výhľadom na mesto.  
Veríme, že si obed alebo kávičku na čerstvom vzduchu naplno užijete.

Tešiť sa môžete aj na obľúbenú kaviareň Starbucks, ktorej otvorenia sa 
už nevieme dočkať!

Váš komfort pri nakupovaní sme sa rozhodli zvýšiť dočasnou úpravou 
cenníka parkovania a ponúkame vám prvú hodinu parkovania zdarma, 
aby ste sa mohli naplno venovať len nakupovaniu. A tak vám už nič 
nebráni v tom, aby ste si ulovili nejaký super letný kúsok za skvelé ceny! 

Prajeme vám krásne leto plné slnka, úsmevov 
 a radostných chvíľ s vašimi najbližšími.

Petra Pupák Waldnerová
Center Manager

Editoriál
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Vôňa leta

Chceme vyznávať 
lásku šatám, špeciálne 

maxišatám, ktoré sú 
hitom leta 2020.  

Tak tu sú tie naše dôvody: 
LEBO nám vylepšovali náladu 
počas karantény. Zhruba v čase, 
keď sa oteplilo, nám nápad 
chodiť, variť, sedieť za počítačom 
v teplákoch a mikine (dokonca 
pyžame!) prestal pripadať 
cool. Skrátka, od úpadku štýlu 
a nálady nás spasili pekné šaty, 
rúž a zásah kaderníčky. Keď 
ich máme, tak ich nosme, a je 
úplne jedno, že nás nikto nevidí. 
Budeme si to pamätať naveky, 
keby nám snáď domáce väzenie 
hrozilo ešte raz. Takže pohodlne, 
to áno – ale žensky. 

LEBO v čipke vyzeráme luxusne 
a ani nemusí byť pravá. Vlani 
svetoví návrhári obliekali 
modelky do čipky a obchody pre 
bežné ženy sú jej teraz plné. 
Hoďte očkom na výklady. No 

namiesto jemnej francúzskej 
čipky sa k slovu omnoho 
viac dostáva čipka v duchu 
broderie anglais, guipurskej 
čipky, háčkované čipkované 
materiály či technika spojenia 
čipky s makramé – skrátka, in je 
čipka s výraznejšou štruktúrou. 
Toto leto sme sa navyše rozhodli 
pokoriť farby, lebo čipka nemusí 
byť len biela či smotanová. 
Nebesky modrá či trendová 
smaragdová v kombinácii so 
strapcami, aby boli šaty aj trošku 
boho – tak sa nám to páči. 

LEBO nakupovanie šiat je 
číra radosť. Online je len 
online. Ale chvíľa, keď si ich 
môžeme v obchode pohladkať 
a konzultovať kúpu s kamarátkou 
naživo a smiať sa v kabínkach, 
je na nezaplatenie. 

LEBO naše naj letné šaty 
nám evokujú spomienky na 
miesta, kde sme si ich kúpili, 
a vzbudzujú túžbu po ďalekých 
krajinách. Ktovie ako, koľkokrát 
a či vôbec sa nám toto leto 

podarí vycestovať. Plánujeme 
teda nerúcať sa, hodiť sa do 
maximálnej pohody a nosiť 
na sebe obrovské kvety (tie 
drobné tento rok ustupujú), 
čiže nadrozmerné ruže, pivónie 
a orchidey, palmové listy 
a vôbec, toľko exotiky, koľko len 
jedny šaty znesú. 

LEBO máme jedny čierno-bielo 
bodkované šaty a tie si zaslúžia 
vyvetrať každý rok. Klobúk dole 
pred bodkou. Fakt to vyzerá tak, 
že je nesmrteľná. 

LEBO pod slovom šaty sa skrýva 
toľko rôznych strihov! Keď 
nemáme náladu na romantiku 
a anglický vidiek, ukryjeme sa 
v šatách, ktoré pripomínajú 
marocký kaftan. Hneď vedľa nich 
v šatníku visia strohé košeľové 
do práce, ďalej je tu tunika, ktorú 
previažeme opaskom alebo aj 
nie, a ešte príťažlivé ženské 
zavinovacie na rande.  
Na pohodlie aj na efekt. Variácií 
na šaty sú desiatky a my ich 
nikdy nebudeme mať dosť. 

10 dôvodov,  
prečo milujeme šaty
Na kúsku utkanom z jahodovej peny vôbec netrváme. 
Na ľahkosti, vzdušnosti, skvelom materiáli či 
nekomplikovanom strihu áno. Čo môže byť v lete lepšie ako 
hodiť na seba jeden krásny kúsok, obuť si sandálky, nasadiť 
si slnečné okuliare a vyraziť dobývať terasy? 
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LEBO dokážu byť také pohodlné. 
Navyše, ak máte zmysel pre 
humor, povedzte to svetu šatami. 
Extra body v tejto sezóne získali 
zavinovacie šaty, ktoré na prvý 
pohľad pripomínajú župan 
previazaný opaskom. Ale len na 
prvý pohľad. Rukávy a viazanie 
bývajú rafinovanejšie. Ak si 
k nim vezmete niečo lepšie než 
papuče, každému bude jasné, 
ako ste to mysleli, a že ste 
vlastne módna ikona. 

LEBO v šatách zahviezdia aj tie, 
ktoré nerady stepujú pred skriňou 
a rozmýšľajú čo navrch a čo 
k tomu. A z tohto istého dôvodu 
sú geniálne na cestovanie. Počet 
kúskov, ktoré budete potrebovať, 
dramaticky klesá. So šatami 
a jednou džínsovou bundou 
cestujeme naľahko. 

LEBO v šatách vyzeráme tak, že 
sme si dali záležať – hoci nám 
išlo najmä o pohodlie, ale to zase 
nikomu netreba vešať na nos. 

LEBO omnoho lepšie než šortky 
a tielko skryjú to, čo ešte chvíľu 
musí ostať nevidené. Strašidelné 
biele neopálené nohy, napríklad. 
No čo, nedalo sa stihnúť všetko. 
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SPELL NITRA OC MLYNY

SPELLSHOP.SK

SPELL 

SPELL.SK
#CARODOPLNKOV #SPELLSK

M A R A M D  S A D D L E  B A G

S I N G L E  S O L E  D O R O T H Y 
F L E X  D O R S AY

M O T T  Z A C O I N
C A R D  C A S E 

J A D E  X S  G U S S E T 
C R O S S B O D Y

 N O U V E A U  H A M I LT O N 
L G  N S  T O T E

C O S M O  T R A I N E R
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Zdravie a bezpečnosť všetkých 
zákazníkov a personálu 
obchodného centra sú najvyššou 
prioritou, a preto sme urobili 
všetko pre to, aby ste sa u nás 
cítili dobre a opäť si vychutnali 
možnosť skvelých nákupov.

Pre váš maximálny komfort sme zaviedli 
niekoľko opatrení. 

Na všetkých toaletách je používané 
mydlo s dezinfekčným účinkom a vizuálna 
informácia o správnom umývaní rúk. 
Dezinfekcia rizikových plôch, na ktorú 
sa používajú certifikované dezinfekčné 
prostriedky, sa vykonáva minimálne trikrát 
denne. Okrem toaliet, podlahy centra a stolov 
vo food courte sa pravidelne čistia aj kľučky, 
zábradlia, madlá i tlačidlá vo výťahoch.

Raz týždenne sa navyše uskutočňuje 
hĺbkové čistenie reziduálnou polymérovou 
dezinfekciou všetkých plôch obchodného 
centra.

Pri vstupoch do centra, v pasážach 
a v priestoroch food courtu sú umiestnené 

bezdotykové stojany s dezinfekciou, pred 
výťahmi a bankomatmi zase podlahové 
nálepky naznačujúce nutný dvojmetrový 
odstup.

Vzduchotechnické jednotky sú spustené 
na maximálny prívod vonkajšieho 
čerstvého vzduchu a priestory centra sú 
pravidelne vetrané.

Zároveň sme sa rozhodli dočasne upraviť 
cenník parkovania tak, aby sa zbytočne 
nevytvárali rady pri pokladniach a aby ste 
po skončení nákupov mohli bezpečne odísť. 
Počas pracovných dní je 1 hodina zdarma 
a počas víkendov až 3 hodiny zdarma.

Otvorili sme pre vás aj krásnu vonkajšiu 
terasu pri food courte, kde si môžete 
vychutnať napríklad svoj obed či len tak 
posedieť pri kávičke. 

Potešte seba i svojich blízkych niečím 
z krásnych letných kolekcií za super ceny. 
Využite zvýhodnené akcie a doprajte si 
možnosť pozrieť si na vlastné oči to, čo ste 
doteraz mohli vidieť len cez internet. U nás 
nakupujete bezpečne.

#nekašlinapravidlá

Na nás 
záleží
V OC MLYNY Nitra 
môžete nakupovať 
bezpečne.

dezinfekcia 
rúk

2 m

dodržiavanie 
odstupov 

nosenie 
rúška

platba 
kartou
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Nový rad z harmančeka pravého

Ak chcete znížiť citlivosť pokožky, 
posilniť jej obranyschopnosť a opravné 
mechanizmy, siahnite po novom rade 
Sensitive Camomille od Yves Rocher. 
Koncentrovaný výťažok z harmančeka 
pravého pestovaného na našich 
organických poliach v La Gacilly v režime 
ekologického poľnohospodárstva, 
kombinuje rovno dvojitú silu – hydrosól 
a oleát. V čom je kúzlo spracovania? 
Destiláciou celej rastliny vzniká 
tzv. hydrosól, ktorý pleť upokojuje 
a zmierňuje jej reaktivitu. K získaniu 
oleátu sú potrebné kvety, z ktorých je 

špeciálnym postupom získavaná olejová 
zložka. Tá posilňuje obranyschopnosť 
pleti. Kombinácia hydrosól-oleátu 
má na pleť podobný účinok ako beta-
endorfíny pre náš mozog – pocit šťastia 
a pohody. Hydrosól znižuje citlivosť až 
o 28 % a oleát zvyšuje obranyschopnosť 
pokožky o 25 % a jej opravné 
mechanizmy až o 30 %.  

1) Odličovací krém Sensitive Camomille
Citlivá pokožka vyžaduje špeciálne 
ošetrenie. Vedci Yves Rocher to vedia veľmi 
dobre, a preto vyvinuli 98% prírodnú a úplne 
vegánsku receptúru krému na odličovanie 
s výťažkom z harmančeka pravého. On aj 
všetky produkty z radu Sensitive Camomille 
boli vytvorené s prihliadnutím na štúdium 
tolerancie citlivej pokožky k rôznym 
zložkám – preto dokonale reagujú na jej 
potreby. Krém nielen účinne odstraňuje 
líčenie, ale tiež vyživuje pokožku, upokojuje 
podráždenie a posilňuje citlivú pokožku, čím 
ju robí odolnejšou.

2) Odličovací olej Sensitive Camomille
Citlivý olej na odstraňovanie líčidiel 
Sensitive Camomille s výťažkom 
z harmančeka pravého rozpúšťa make-up 
a umožňuje vám odstrániť kožný maz. 
Kozmetika neovplyvňuje lipidovú vrstvu 
pokožky, a preto je riziko podráždenia 
pri použití minimálne. Okrem toho 
je dermatologicky a oftalmologicky 
testovaný.

3) Micelárna voda Sensitive 
Camomille 
Citlivá pokožka rovnako ako každá iná 
vyžaduje dôkladné čistenie. Micelárna 

 Sensitive Camomille
Tuba 125 ml

 7.99 €

150 ml
 10.99 €
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Predajňu YVES ROCHER 
nájdete v OC MLYNY Nitra  

na prízemí.

voda z radu Sensitive Camomille sa 
dokáže ľahko popasovať s make-upom 
a nechať pokožku čistú už po jednej 
aplikácii. Účinnosť a zloženie bolo 
dermatologicky a oftalmologicky testované, 
takže ju môžu používať aj osoby s citlivými 
očami. Po aplikácii nebude vaša pokožka 
podráždená – je to vďaka dvojitému 
extraktu harmančeka.

4) Ľahký upokojujúci krém Sensitive 
Camomille
Ľudia s citlivou pokožkou sú opatrní pri 
starostlivosti o svoju pokožku. Ak hľadáte 
kozmetiku, ktorá nezaťaží vašu pokožku 
a zároveň zníži pocit sucha a napätia, 
vyberte si upokojujúci krém Light z radu 
Sensitive Camomille. Extrakt z harmančeka 
účinne zaistí, že vaša pokožka zostane 
upokojená a regenerovaná.

390 ml
 10.99 €

200 ml
7.99 €

50 ml
 14.99 €



Nezdravá pokožka 
tváre, začiatky 

prejavov starnutia 
pleti, nedostatok 

hydratácie, hlboké 
vrásky alebo 

strácajúci objem. Áno. 
Aj takto môže vyzerať 
vaša pokožka po zime 

a je načase, aby ste 
sa o ňu začali starať, 

pretože prichádzajúce 
slniečko ju môže 

poškodiť ešte viac. 
Jedným z riešení 
pre vašu pokožku 

môžu byť výplňové 
materiály kyseliny 

hyalurónovej. Jej 
aplikáciou sa vyplnia 

kožné nerovnosti, 
vrásky, ale zároveň 

sa dodá pokožke 
stratená hydratácia 

a objem. Netreba však 
zabúdať, že aplikáciou 
kyseliny hyalurónovej 

je možná aj korekcia 
pier, vytvorenie 

obrazu plnosti pier či 
zvodného našpúlenia.

Najvýraznejšou vlastnosťou aplikovaného gélu 
kyseliny hyalurónovej je jeho úžasná schopnosť 
absorbovať vodu, ktorá úspešne bojuje proti 
hlbokým vráskam a známkam starnutia. Redšie 
výplňové materiály sú vhodné na vyplnenie 
drobných povrchových vrások, ich účinok môže byť 
kratší. Hustejšie sa používajú na výplň v oblasti líc, 
lícnych kostí alebo sánky, či vyhladenie hlbokých 
vrások. Výhodou je aj zachovanie prirodzených čŕt 
tváre a prirodzenej mimiky.

Kyselina hyalurónová je prirodzene obsiahnutá vo 
všetkých živých organizmoch. Množstvo tejto látky 

v koži človeka vekom klesá, čo má za následok 
zníženú hydratáciu a zároveň aj tvorbu vrások. 
Kyselina hyalurónová je telu vlastná, a tak sa 
pokožke pri ošetrení dodá len to, čo potrebuje.

Zákrok sa realizuje ambulantne. Po lokálnej 
anestézii sa krištáľovo čistý gél vpichom jemnej 
ihly aplikuje do problematickej oblasti. Krátko 
po výkone sa môže objaviť ľahké začervenanie, 
opuch či svrbenie ošetreného miesta. Sú to bežné 
príznaky po injekcii, ktoré miznú zvyčajne do 48 
hodín. 

Zdravá a krásna 
pokožka na leto 

10

Pokožka pripravená na leto
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BEZPEČNÝ MATERIÁL
Produkty sú založené na homogénnej 
a čistej živočíšnej kyseline hyalurónovej, 
ktorá sa prirodzene vyskytuje vo všetkých 
živých organizmoch a bezpečne sa 
používa už viac ako dve desaťročia vo 
výrobe kožných výplní.

PRIRODZENÉ VÝSLEDKY
Vďaka vysoko elastickým a viskóznym 
vlastnostiam dosahujeme prirodzené 
výsledky, s ktorými budú pacienti vyzerať 
prirodzene mladšie.

REVERZIBILNÝ  
A ODBÚRATEĽNÝ
Výsledky aplikácie nie sú permanentné, čo 
je základná a najpodstatnejšia vlastnosť 
materiálu, pretože tvár sa počas rokov 
mení.

DLHOTRVAJÚCE 
VÝSLEDKY
Vďaka svojej vysokej viskozite materiálu 
môže pacient pozorovať viditeľné výsledky 
počas niekoľkých mesiacov. Po jednom 

ošetrení budú výsledky viditeľné po dobu:
• približne 6 mesiacov pri korekcii pier,
• 6 – 12 mesiacov pri korekcii vrások 
a kontúr tváre.

RÝCHLA A JEDNODUCHÁ 
APLIKÁCIA
Výplňové materiály sa rýchlo a jednoducho 
aplikujú. Vďaka tomu je možné vykonávať 
ošetrenie v čase kratšom ako 20 minút 
a nie je potrebná žiadna doba na 
rekonvalescenciu.

Aplikáciu kyseliny hyalurónovej je možné 
kombinovať aj s inými ošetreniami 
z ponuky DERMACENTER, ktoré tak 
zvýraznia jej efekt. Medzi tieto ošetrenia 
patrí Plazmalifting, Mesoterapia, Botox, 
Rigenera a ďalšie.

Viac o ponuke DERMACENTER sa 
dozviete na stránke www.dermacenter.sk

Kliniku DERMACENTER 
nájdete v OC MLYNY Nitra 

na 2. poschodí.





Staré divadlo

Neočakávaná situácia vo svete 
priniesla slovenským divadlám 
predčasné ukončenie sezóny. 
Mnohé z nich sa však nevzdali 
a aspoň čiastočne presunuli svoje 
pôsobenie do online priestoru, 
rovnako ako Staré divadlo Karola 
Spišáka v Nitre. Takéto riešenie 
však nie je dlhodobo udržateľné 
a nemôže naplno nahradiť osobný 
kontakt a zážitok z divadla.

V uplynulej sezóne stihlo Staré divadlo 
premiérovať všetky tri plánované 
inscenácie. Klasiku v podobe Dlhého, 
Širokého a Bystrozrakého, súčasnú 
rozprávku Veľká továreň na slová a tiež 
nonverbálnu inscenáciu pracujúcu 
s technikou čierneho divadla – 
Stvorenie. Jej premiéra však prebehla 
výnimočne – online, keďže tesne pred 
jej plánovaným termínom boli vyhlásené 
nariadenia o dočasnom uzatváraní divadiel. 
Herci tak zatiaľ nedostali príležitosť 

odohrať ani jedno predstavenie tejto 
špeciálnej inscenácie v prítomnosti tých 
najdôležitejších – divákov. Napriek tomu od 
nich dostali pozitívne ohlasy, i keď opäť iba 
prostredníctvom sociálnych sietí.

V najťažšom období divadlo šilo rúška, 
otvorilo prvé divadelné callcentrum 
a pripomínalo si inscenácie aspoň 
prostredníctvom tematických týždňov – opäť 
s veľmi dobrým ohlasom. Už počas tohto 
obdobia začali prípravy na budúcu sezónu, 
v ktorej si pripomíname 70. výročie vzniku 
divadla. Všetci dúfajú, že ju bude možné 
osláviť spoločne s divákmi. Divadlo si 
pre malých i veľkých pripravilo rôzne 
podujatia a aktivity – tradičné, ako napríklad 
Noc divadiel či Mikuláš, ale aj niekoľko 
prekvapení. Keďže do novej sezóny 
vstupuje divadlo počas prebiehajúcej 
rekonštrukcie jeho budovy, teší sa na svoje 
publikum v novom dočasnom domove – 
v Kultúrnom dome v Močenku.

Aktuálne prípravy sa týkajú aj najbližšej 
premiéry, ktorú Staré divadlo chystá 

v januári 2021. Pri príležitosti jubilea 
pôjde o návrat k už inscenovanému titulu. 
Inscenácia Doktor Faust bude určená pre 
deti od 8 rokov a herecký súbor sa predstaví 
v spolupráci s významným českým 
režisérom Marekom Zákosteleckým. Pôjde 
o javiskovú realizáciu výrazne zameranú 
na výtvarnú stránku, čím sa nadväzuje 
na dramaturgiu aktuálnej sezóny. Aby 
všetko vyšlo podľa predstáv, tvorivý tím 
i divadelné dielne už teraz naplno pracujú 
na jednotlivých zložkách inscenácie.

Víziou divadla na jubilejnú sezónu je 
pokračovať v prinášaní podnetných 
inscenácií a pestrým programom motivovať 
divákov na návrat k tomu, čoho sme 
všetci počas predošlých opatrení mali 
nedostatok – k osobnému kontaktu 
s umením. Pretože divákom môže chýbať 
divadlo, ale divadlo bez divákov nemôže 
existovať.

Nikoleta Tužinská 
dramaturgička  

Starého divadla Karola Spišáka v Nitre
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Kino

MULAN
2D, 3D so 
slovenským 
dabingom, 
slovenské titulky
Keď čínsky cisár vydá 
nariadenie, že jeden 
muž na rodinu musí 
slúžiť v cisárskej armáde 
k obrane zemi pred 
útokmi zo severu, Hua 
Mulan, najstaršia dcéra 
uctievaného bojovníka, 
zaujme miesto svojho 
chorého otca. V prezlečení 
za muža prekonáva Hua 
Jun nástrahy na každom 
kroku svojej cesty a učí 
sa využívať vnútornú silu 
a spoznáva svoj skutočný 
potenciál. 
Réžia: Niki Caro
Hrajú: Yyfei Liu, Donnie 
Yen, Jet Li, Gong Li, 
Utkarsh Ambudkar

Le
to

 v
KI

NE

Plánovaná premiéra  
júl 2020
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TAKMER DOKONALÉ TAJOMSTVÁ
2D, český dabing
Režisér a scenárista bláznivých komédií zo série Fakjú pán profesor natočil 
ďalšiu skvelú a mega úspešnú komédiu Takmer dokonalé tajomstvá. Na 
spoločnej večeri sa zíde niekoľko párov a po pár pohárikoch sa rozhodnú, že 
svoje telefóny položia na stôl a podelia sa s ostatnými o všetky správy, odkazy 
aj telefonáty v ten večer. Po chvíľke nevinnej zábavy začnú chodiť správy, 
ktoré by ste so svojimi partnermi či priateľmi radšej nezdieľali.
Réžia: Bora Dagtekin
Hrajú: Elyas M´Barek, Karoline Herfurth, Florian David Fitz, Jella Haase, 
Jessica Schwarz

Plánovaná premiéra jún 2020



Plánovaná premiéra 
júl 2020

Plánovaná premiéra 
júl 2020

Plánovaná premiéra 
august 2020

Plánovaná premiéra 
august 2020
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SPONGEBOB 
VO FILME: 
HUBKA NA 
ÚTEKU 
2D a 3D so slovenským 
dabingom
SpongeBob je najobľúbenejšia 
morská hubka na svete a to 
nie len preto, že robí tie 
najlepšie krabie hamburgery. 
Chválil by ho najmä jeho 
slimačí maznáčik Gary, keby 
ho však práve ktosi neukradol. 
A pretože SpongeBob je 
naozaj veľký dobrák, všetko 
nechá tak a vyrazí zachrániť 
Garyho. 
Réžia: Tim Hill

TENET
2D, 2D Atmos so 
slovenskými titulkami
Tenet, nový film režiséra 
Christophera Nolana, prináša 
akčný príbeh zo sveta 
medzinárodnej špionáže.
Réžia: Christopher Nolan
Hrajú: John David 
Washington, Robert 
Pattinson, Elizabeth Debicki, 
Aaron Taylor-Johnson, 
Kenneth Branagh, Michael 
Caine

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

HAVEL
2D, originálne znenie

Havel je celovečerný film, ktorý sa venuje 
disidentskému obdobiu prezidenta Václava Havla, 

vyzdvihuje jeho osobný rast a veľmi originálny 
vzťah s jeho ženou počas boja za ľudské práva 

v rokoch 1968 až 1989. Film sa zameriava na 
široké publikum, kombinujúc silnú romantickú 

zápletku, politiku a originálny český humor v epickej 
periodickej dráme s nadčasovou správou o osobnej 

zodpovednosti k svetu okolo nás.
Réžia: Slávek Horák

Hrajú: Viktor Dvořák, Anna Geislerová, Martin 
Hoffman, Jiří Bartoška

WONDER 
WOMAN 1984
2D, 2D Atmos, 3D, 3D 
Atmos so slovenskými 
titulkami
V novom filmovom dobrodružstve 
mocnej komiksovej hrdinky sa 
posunieme do osemdesiatych 
rokov a budeme spolu s ňou 
čeliť dvom novým nepriateľom  –  
Max Lordovi a Gepardici (The 
Cheetah). V réžii Patty Jenkins 
sa na plátna kín vracia Gal Gadot 
v ikonickej úlohe Wonder Woman, 
ale aj Chris Pine ako Steve 
Trevor, Robin Wright ako Antiope 
a Connie Nielsen ako Hippolyta. 
V úlohách zločincov sa predstavia 
Pedro Pascal a Kristen Wiig.
Réžia: Patty Jenkins 
Hrajú: Scarlett Johansson, 
Florence Pugh, David Harbour, 
Rachel Weisz

Kino Mlyny Cinemas 
nájdete v OC MLYNY Nitra 

na 2. poschodí.

Plánovaná premiéra júl 2020
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Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre aj napriek 
pandémii, ktorá stále nedovoľuje organizovať masové 
podujatia, pripravuje pre svojich priaznivcov tradičné 
júnové podujatia. Tešiť sa môžu na oslavy Dňa detí i na 
Deň otvorených dverí. Obe akcie každý rok prilákajú 
do divadla stovky návštevníkov. Takéto hromadné 
podujatia sa však stále nemôžu organizovať, preto ich 
DAB  presúva do svojho online programu, ktorý uvádza 
so sloganom Spolu VYHRÁME.

Deň detí bude DAB oslavovať 1. júna. Najmladším divákom a ich 
rodičom ponúkne na svojom youtube kanáli obľúbené rozprávkové 
predstavenie Ferdo Mravec. Nitrianski herci okrem toho deťom 
prečítajú ďalšie rozprávky, ktoré budú takisto zverejnené na internete.

DAB sa aj napriek pandémii rozhodlo pripraviť pre svojich divákov 
mimoriadne obľúbený Deň otvorených dverí, ktorý každý rok priláka 
do divadla stovky návštevníkov. Tento rok svoje dvere otvorí DAB 
virtuálne, na internete. V sobotu 6. júna ponúkne na svojom youtube 
kanáli bohatý program, ktorý divákov zavedie do zákulisia a predstaví 
aj hercov DAB v úlohách, v akých ich diváci bežne neuvidia. 

Divadlo otvor í  svoje dvere 
v onl ine pr iestore
Deň otvorených dverí bude mať formu televízneho a divadelného 
štúdia, ktoré ponúkne program na celé popoludnie. „Diváci budú 
môcť prostredníctvom krátkych videí nakuknúť do zákulisia divadla. 

Herečka Eva Pavlíková pripravuje sériou rozhovorov so svojimi 
kolegami zo staršej „zlatej“ hereckej generácie DAB. Pre divákov 
pripravujeme aj prekvapenie v podobe videoklipu obľúbenej 
divadelnej retrokapely Živica,“ uviedol riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy.

Program Dňa otvorených dverí ponúkne divákom aj krátke videá, 
z ktorých sa dozvedia užitočné informácie o tom, ako sa podľa 
zásad etikety správať v divadle. Prostredníctvom zaujímavých 
a vtipných reportáží sa priaznivci DAB dozvedia rôzne detaily zo 
súkromia svojich obľúbených hercov. Ďalšie zaujímavosti o svojich 
rodičoch prezradia deti hercov v programe Divadelné zlatíčka. 
„Diváci sa okrem toho môžu tešiť aj na projekciu mimoriadne 
úspešnej inscenácie DAB. Bude to naše prekvapenie, takže titul 
zatiaľ neprezradím,“ dodal Dóczy.

 
DAB ponúka zaujímavý online 
program Spolu VYHRÁME už niekoľko 
týždňov
Na online program Divadla Andreja Bagara diváci nemusia čakať 
až do júna. Divadlo pripravuje rôzne relácie a zábavné formáty už 
od marca. Každý týždeň v rámci Divadelných pondelkov ponúka 
záznam niektorej zo svojich inscenácií. Na youtube kanáli DAB 
nájdu deti takmer dve desiatky rozprávok, ktoré načítali nitrianski 
herci. Na sociálnych sieťach zasa milovníci divadla nájdu zábavný 
Krátky slovník divadelného jazyka, Divadelné kvízy, videá zo 
zákulisia DAB či projekt Divadelná hiSTORY, ktorý prináša 
zaujímavé informácie o histórii slovenského a predovšetkým 
nitrianskeho divadla. 

DAB  
ponúkne Deň otvorených dverí 
aj keď divákov do svojej budovy 
vpustiť zatiaľ nemôže
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Príprava inscenácie  
Láska slečny Elliotovej  
napreduje, po skúškach cez internet hrajú herci 
s ochrannými štítmi
Pandémia ochorenia COVID-19 výrazne zasiahla do fungovania 
Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre i do prípravy najnovšej 
inscenácie. Hra s názvom Láska slečny Elliotovej od spisovateľky 
Jane Austinovej v réžii Ľubomíra Vajdičku mala byť poslednou 
premiérou v jubilejnej 70. sezóne DAB. Divadlo ju plánovalo 
uviesť koncom apríla, pandémia ochorenia COVID-19 však všetko 
zmenila. Prvé uvedenie hry preto muselo byť presunuté až na 
začiatok septembra.

Tvorivý tím inscenácie na jej príprave pracoval aj v čase, keď 
muselo byť divadlo zatvorené. V prvej fáze prípravy sa využívali 
videohovory. Pri práci v priestore zasa herci skúšajú jednotlivé 

dialógy spoza ochranných štítov. „Najskôr som bol voči takémuto 
spôsobu práce skeptický, ale nakoniec to fungovalo dobre. Problém 
bol, len keď išlo o dialóg dvoch partnerov. Oni sa síce počuli, 
ale ten živý očný kontakt chýbal, pretože mali za partnera optiku 
a nie svojho kolegu. Čítacie skúšky, ideový rozbor diela a ďalšie 
základné veci sme však mohli vďaka videohovorom absolvovať,“ 
skonštatoval režisér Ľubomír Vajdička.

Umelecký šéf DAB Juraj Ďuriš pripomenul, že ide o historicky 
prvé divadelné skúšanie, pri ktorom sa musia dodržiavať prísne 
hygienické pravidlá. Aj napriek prekážkam však príprava inscenácie 
napreduje veľmi dobre. „Pán režisér si najskôr nevedel predstaviť, 
ako to bude fungovať, ale potom to veľmi chválil. Dokázali hru 
veľmi dobre rozanalyzovať a prečítať a posunúť prípravu diela 
ďalej. Teraz sa začína skúšať v priestore a v ochranných štítoch, 
takže som veľmi zvedaví, ako to bude pôsobiť,“ uviedol J. Ďuriš. 

Na neobvyklý spôsob práce si museli privyknúť aj herci, ktorí 
museli zvládať nielen svoje úlohy, ale aj techniku. „My zo staršej 
generácie nie sme všetci zdatní v používaní technológií a ja patrím 
práve k tým menej zdatným. Ale vďaka našej dramaturgičke Magde 
Žiakovej som to po hodine zvládla a potom som sa veľmi tešila, 
že sme sa všetci videli a že sme si cez internet povedali aspoň 
základné veci. Teraz sme sa konečne stretli naživo, aj keď si zasa 
musíme zvykať na ochranné štíty. Pod nimi znie hlas, akoby som 
rozprávala vo vedre, ale verím, že všetko pôjde dobre,“ povedala 
herečka DAB Eva Pavlíková.

Divadelnú adaptáciu posledného románu Jane Austenovej 
s názvom Láska slečny Elliotovej plánuje DAB uviesť 12. 
septembra 2020. Diváci sa už teraz môžu tešiť na historický 
príbeh plný citov, lásky a kvalitných dialógov. „Jane Austinová je 
známa spisovateľka, ktorá píše romány o osudoch žien, ktoré majú 
ambície a schopnosti na to, aby sa v živote dokázali realizovať. 
Bola obdivuhodná pozorovateľka prostredia aj postáv a písala 
skvelé texty, ktoré majú svojrázny ironický humor. Prirovnal by som 
ju k našej Timrave, aj keď je medzi nimi rozdiel jedného storočia. 
Autorka žila na prelome 18. a 19. storočia a tie reálie chceme 
zachovať aj v našej inscenácii,“ dodal Ľ. Vajdička.



zdraviu 
prospešný 
dotyk  
s prírodou 

Turistika

18

Relax v prírode

Pre niekoho je to vyslovene 
životný štýl, pre iného 
istý druh náročnejšej 
prechádzky a pre ďalšieho 
dokonalá príležitosť 
na pokojný výlet do prírody. 
Turistika – jednoduchá 
športová aktivita, ktorá si 
nepýta veľa, no na druhej 
strane dáva stonásobne viac.

Nitra
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Má množstvo alternatív, druhov či volieb 
náročností terénov. Stále tá istá, no 
zakaždým iná. Je najúčinnejším lekárom 
pre zdravie tela i dušu človeka. 

Každá športová alebo pohybová činnosť 
vykonávaná správne a na momentálnej 
fyzickej úrovni jednotlivca je pre telo 
obrovským prínosom. Zvlášť, ak je 
prevádzaná v nádhernej horskej kulise, 
ktorá je nepochybne obrovským zdrojom 
energie, silných emócií a intenzívneho 
pocitu „bytia“.

Pešia turistika je skutočne veľmi 
vhodná pre široké spektrum záujemcov. 
Ide predsa o prapodstatný pohyb 
ľudských bytostí. Žiaľ, v modernej 
dobe s nesmierne rýchlym vývojom 
technológií došlo k zmene zvyklostí 
človeka, sedavým spôsobom života, 
dochádza aj k degenerácii pohybového 
aparátu. 

 
Dôležitým faktorom, na ktorý 
by sme pred plánovaním dlhšej 
túry rozhodne nemali zabudnúť, 
je čas, kedy presne sa do hôr 
vyberieme...

Pri plánovaní túry je logistika 
významným faktorom, ktorá predurčuje 
úspech alebo neúspech v dosiahnutí 
zamýšľaného cieľa. Je nutné vopred 
sa oboznámiť s časovou náročnosťou 
výletu, pripočítať dostatočnú rezervu, 
momentálny fyzický a psychický stav.
 
Pred výletom by sme mali 
dôležitú pozornosť venovať aj 
obsahu nášho turistického vaku...
Obsah turistického vaku by okrem 
vhodného oblečenia do horších 
podmienok a náhradných vrstiev mal 
určite obsahovať aj lekárničku, čelovú 
lampu a mapu oblasti. 

 
Počasie sa dokáže niekedy 
poriadne vyblázniť (a to najmä 
vysoko v horách), a preto pred 
odchodom na túru by sme si 
mali vyhradiť čas aj na výber 
správneho oblečenia a obuvi...

Vhodné oblečenie a obuv patria medzi 
kľúčové prvky v dosiahnutí turistických 
cieľov. Zanedbanie často spôsobí 
diskomfort, podchladenie a vážne 
následky. Obuv vyberáme podľa 
zamýšľanej túry a vo všeobecnosti platí, 
že by mala byť dostatočne pevná s tzv. 
vibramovou podrážkou odolnou proti 
pošmyknutiu na skalnatom, blatistom 
teréne, resp. vhodnú na prípadný 
prechod snehových polí.
 
Veľmi obľúbenou pomôckou sú pre 
turistov aj tzv. trekingové palice. 
Aké výhody má ich používanie?
 
Trekingové palice sú veľmi populárne a sú 
vhodné hlavne pri nesení ťažkého batoha 
na vyrovnávaní balansu a odľahčovanie 
kĺbov pri zostupoch. Pri ľahších túrach 
s ľahkou záťažou na chrbte je ich 
využiteľnosť zanedbatelná, často sú skôr 
na ťarchu. Samozrejme, je to individuálne 
a záleží na viacerých faktoroch.

 
Akými zásadami by sme sa pri ich 
kúpe mali riadiť?
Na trhu je veľký výber trekingových 
palíc a záleží na konkrétnom použití 
a osobe, ktorá ich bude používať. 
Turisti s vyššou hmotnosťou a osoby, 
ktoré paličky mienia používať 
ako aktívnu oporu, by mali zvoliť 
jednokĺbovú alebo pevnú verziu. Tí, 
ktorí uprednostňujú ich použitie počas 
túry príležitostne, môžu siahnuť po 
dvoj- alebo trojkĺbových verziách, ktoré 
sa dajú ľahko zbaliť do minimálnych 
rozmerov a pripnúť na batoh.

 
S palicami či bez nich – zvládnuť 
náročné kilometre túry musíme 
len my sami. Hoci chôdza ako 
taká sa javí ako najprirodzenejšia 
záťaž, každý, kto turistike holduje, 
by si mal svoj pohyb a každý krok 
vopred dôkladne uvedomovať. 
Prajeme vám šťastné a bezúrazové 
kilometre!

Váš INTERSPORT NITRA

Pánska turistická obuv  
MAMMUT KENTO TOUR 
HIGH GTX M 

21999 €

Dámska turistická obuv  
MAMMUT NOVA III MID GTX W 

17999 €

Pánska turistická obuv  
CMP ALCOR LOW M 

7999 €

Dámska turistická obuv  
CMP ALCOR MID W 

8999 €

Predajňu INTERSPORT 
nájdete v OC MLYNY Nitra 

na prízemí.
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Mesto Nitra

Nitrou  
na bicykli 
Vzhľadom na opatrenia spojené 
s pandémiou Covid-19 sa 
do povedomia čoraz viac dostáva 
cyklodoprava. Snaha vyhnúť sa 
ľuďom v hromadnej doprave, 
doprava do zamestnania či 
viac voľného času zvýšili počet 
cyklistov na cestách. Tento trend 
môžeme pozorovať v celej Európe. 
Inak to nie je ani v našom meste. 

BIKESHARING
V rámci udržateľnosti dopravy a podpory 
zdravotného štýlu sa v meste Nitra aj 
tento rok počíta so službou zvanou 
bikesharing. Táto služba sa mala 
spustiť od 1. júna, verejnú súťaž na jej 
zabezpečenie vyhrala česká firma Rekola 
Bikesharing, s. r. o. Z dôvodu šírenia 
Covid-19 je pravdepodobné, že sa štart 
služby posunie. V meste je k dnešnému 
dňu vybudovaných sedem výpožičných 
stanovíšť (na autobusovej stanici, v blízkosti 
pošty na Svätoplukovom námestí, na 
Župnom námestí, v Mestskom parku na 
Sihoti pri hokejovej aréne, pri cyklistickom 
chodníku oproti OC Centro Nitra, neďaleko 
ŠD Mladosť a pri Chrenovskom moste). 
Mesto chystá tiež virtuálne stanice, kde 
budú môcť občania bicykel odstaviť na 
stojan bicykla. Vďaka tomu vznikne oveľa 
viac staníc, kde bude možné zdieľaný 
bicykel odložiť. V roku 2020 by na túto 
službu malo byť vyčlenených 120 kusov 

bicyklov a 10 kusov e-bicyklov, v roku 2021 
by to malo byť 150 kusov bicyklov a 20 
kusov e-bicyklov. O tom, že bikesharing 
v Nitre je veľmi populárny, svedčí aj počet 
prenajatých bicyklov v roku 2018, keď bolo 
zaznamenaných 23 393 jázd.

Okrem pripravovaného bikesharingu, 
ktorý dodá firma Rekola Bikesharing, s. 
r. o., v Nitre funguje aj iný bikesharingový 
projekt – Bikesharing Nitra. Je to neziskový 
projekt určený predovšetkým študentom 
nitrianskych univerzít. Tento projekt im 
umožňuje zapožičať si zelený bicykel na 
letný či zimný semester, ale aj napríklad na 
prázdniny, za symbolický členský príspevok. 
Za touto iniciatívou, ktorá vznikla v roku 
2017, stojí cyklonadšenec Maroš Csinger, 
ktorý bicykle sám opravuje a servisuje. 
Bicykle dostáva poväčšine do daru, 
opravy a nákup súčiastok realizuje práve 
z členských príspevkov. Momentálne po 
Nitre jazdí už štrnásť takýchto zdieľaných 
bicyklov. Rozdiel oproti iným bikesharingom 
je v tzv. „dlhodobom prenájme“. Maroš 
túto službu prevádzkuje ako dobrovoľník. 
„Cieľom tejto iniciatívy je dostať ľudí na 
bicykle, propagovať cyklodopravu v meste, 
ale taktiež pomôcť študentom a uľahčiť im 
prepravu po meste,“ dopĺňa Maroš Csinger. 

 

CYKLOTRASY
Mesto Nitra na zvýšený počet cyklistov 
reaguje prípravou nových cyklotrás. K už 
existujúcim by postupne mala pribudnúť 
napríklad cyklotrasa Dobrotka, ktorá začína 

pri ústí potoka Dobrotka do rieky Nitra 
a končí v priemyselnom parku. Tam sa 
nachádza už existujúca vybudovaná časť 
z tejto cyklotrasy, ktorú budoval MH Invest 
a ktorá vedie až do Dražoviec. Vďaka 
tejto cyklotrase sa budú môcť obyvatelia 
Dražoviec dostať do mesta aj inak ako 
autom alebo autobusom. Podľa Ivana 
Jančeka z radnice mesto Nitra pripravuje 
aj cyklotrasu vedúcu z autobusovej stanice 
z miesta, kde končí cyklotrasa Borina. 
Táto bude viesť Staničnou a Štefánikovou 
ulicou. Pri Okresnom úrade prejde 
cez Ulicu Richtára Peregrína na Ulicu 
Československej armády, kde sa napojí na 
cyklotrasu pri športovej hale SPU.  

CYKLOLÁVKA
Mesto momentálne rieši aj projekt 
cyklotrasy a cyklolávky s jej plynulým 
napojením na budúci podjazd pod 
Univerzitným mostom.

Spomínaná cyklolávka prepojí Wilsonovo 
nábrežie s Nábrežím mládeže pri 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. 
Lávka pre cyklistov bude mať šírku štyri 
metre, dĺžka premostenia dosiahne 
48,4 metra. Vďaka tejto cyklolávke budú 
prepojené cyklistické a pešie trasy vedúce 
po oboch brehoch rieky Nitra. Súčasťou 
tohto projektu je aj samotné osvetlenie 
lávky. Cyklolávka by mala byť hotová do 
konca októbra. 

Pavol Ferčák



Zdieľané bicykle od novej firmy, ktorá vyhrala 
súťaž, sa onedlho dostanú do ulíc Nitry.

Takto bude vyzerať skoro 50 metrov dlhá 
cyklolávka, ktorú mesto Nitra otvorí v októbri.
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NADŠENCI
V Nitre fungujú aj rôzne občianske združenia 
a iniciatívy, ktoré sa venujú cyklodoprave. Jedným 
z takýchto občianskych združení je aj Rozbicyklujme 
Nitru!, ktoré vzniklo z iniciatívy občanov. Poukazuje 
na rôzne spôsoby zlepšenia, skvalitnenia a rozvoja 
mestskej cyklistiky. Propaguje cyklodopravu nielen ako 
formu športového či rekreačného vyžitia, ale aj ako 
plnohodnotného, rýchleho a zdravého prepravovania 
sa po meste. Občianske združenie Rozbicyklujme 
Nitru! aktívne podporuje aj ďalšiu iniciatívu – Critical 
Mass Nitra. Cieľom iniciatívy CMN podľa ich 
facebookového profilu je, aby si vodiči cyklistov 
všímali a pri riadení vozidla s nimi rátali aj v premávke. 
Členovia – tiež dobrovoľníci – usporadúvajú raz 
mesačne vždy v posledný piatok verejnú cyklojazdu po 
Nitre. Riadia sa platnými pravidlami cestnej premávky; 
jazdia jednotlivo a za sebou, a tak upozorňujú, že aj 
cyklisti sú neoddeliteľnou súčasťou premávky. 

Obe iniciatívy organizujú pravidelné akcie pre cyklistov 
v Nitre. Tieto podujatia pribrzdila súčasná situácia 
v čase koronakrízy, ale ako nás informovali Juraj 
Lieskovský z Rozbicyklujme Nitru! a Andrej Felix 
z Critical Mass Nitra, po uvoľnení opatrení majú 
pripravené rôzne podujatia. Plánujú obnoviť verejné 
cyklojazdy, organizovať cykloraňajky, jazdy v rámci 
projektov Dražovský piknik, Divadelná Nitra, Štefanský 
výstup na Zobor alebo poznávanie Nitry v spolupráci 
s Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu. Chcú sa 
tiež zapojiť do propagácie celoslovenského projektu Do 
práce na bicykli, ktorú organizátori preložili z mesiaca 
máj na mesiac september. „Ak všetko vyjde, v auguste 
v Nitre privítame pelotón Od Tatier k Dunaju, konkrétne 
v piatok 28. augusta“, vraví Andrej Felix. Dodáva, že 
Od Tatier k Dunaju je každoročná bicyklová jazda na 
podporu povedomia o ochorení Sclerosis Multiplex. 

 

BEZPEČNOSŤ  
NA PRVOM MIESTE
Cyklisti patria popri chodcoch k najzraniteľnejším 
účastníkom cestnej premávky. Nárast počtu cyklistov 
na cestách však so sebou nesie aj určité povinnosti 
na strane cyklistu. Ak sa niekam vyberiete na bicykli, 
je dôležité tieto povinnosti dodržať. Základom je byť 
videný – teda mať na bicykli či oblečení reflexné 
prvky. Pretože to, že cyklista vidí auto, automaticky 
neznamená, že aj vodič auta vidí cyklistu. K ďalšej 
výbave by malo patriť nosenie ochranných prvkov. 
Ak sa vydáte na bicykli do premávky, mali by ste 
prinajmenšom nosiť prilbu, ktorá pri prípadných 
pádoch predchádza vážnejším zraneniam hlavy. 
Predstavitelia Cyklokoalície síce iniciovali u cyklistov 
nad 15 rokov zrušenie zákonnej povinnosti nosiť 
prilbu mimo obce, avšak jej používanie odporúčajú aj 
zdravotníci. Hlava je totiž pomerne ľahko zraniteľná 
časť tela, najmä pri pádoch z bicykla, lebo človek 
dopadá z výšky na zem. Preto je vhodné už 
odmalička viesť deti k tomu, aby sa správali na bicykli 
zodpovedne, k čomu patrí aj nosenie prilby či iných 
ochranných a reflexných prvkov. Samozrejmosťou by 
mala byť aj pravidelná údržba bicykla.



Bavlna neotravuje! Rovnako 
ako ďalšie prírodné materiály, 
ktoré pri vytváraní oblečenia 
v maximálnej možnej miere 
používame. V aktuálnej kolekcii 
pohodlného oblečenia nájdete 
napríklad tričká z biobavlny 
alebo s prímesou bambusovej 
viskózy. Ľahké košele 
sme vyrobili z príjemného 
mušelínu a skutočné 
kapsáče vo funkčnom 
prepracovaní. A na svoje si 
prídu aj zástancovia poctivého 
outdooru. Ako hovorí klasik: 
Byť pohodlne oblečený 
znamená byť v pohode!
Nedajte sa a oblečte sa 
pohodlne. Pripravili sme pre 
vás tipy, ako kombinovať 
oblečenie a doplnky 
BUSHMAN.

Módne 
inšpirácie 

Dámsky outfit:
• bunda Apa
• sukňa Castine dark green
• opasok Tibera cream
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Byť pohodlne oblečený znamená byť v pohode!



Pánsky outfit:
• košeľa Seadrift dark blue
• tričko Arvin cream
• kraťasy Rancho 
• topánky Expedition II snake
• taška Romagnola black

Všetky aktuálne kúsky, ale aj 
osvedčené klasiky nájdete  

v predajni Bushman 
a na e-shope www.bushman.sk

Viac inšpirácií nájdete  
na sociálnych sieťach:

BushmanSlovensko

bushman.sk
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Predajňu BUSHMAN 
nájdete v OC MLYNY Nitra 

na 1. poschodí.



Začítajte sa a inšpirujte sa tipmi 
na ideálne letné čítanie, ktoré vám 
spríjemní príjemné teplé večery.   

Keď niekto povie leto nevybaví sa nám 
len horúčava, bazén či dovolenka, ale 
možno aj viac chvíľ na čítanie. Na leto sú 
ideálne kratšie, nie príliš prepracované 
a myšlienkovo nasýtené romány, ale skôr 
tie s ľahšími témami, pri ktorých čitateľ 
zrelaxuje a prenesie sa do príťažlivého 
prostredia. Vybrali sme 5 kníh, ktoré by 
tieto atribúty mohli spĺňať (aj keď aj pri nich 
potrebujete pozapájať mozgové závity). 

Si lv ia 
Bystr ičanová – 
Sedem cnost í 
tohto leta

Slovenskú autorku 
Silviu Bystričanovú 
vydáva vydavateľstvo 
Slovart. Jej 
romány sú (okrem 
iného) špecifické 
a rozpoznateľné aj 
jednotným, pestrým 
vzhľadom obálok. 
Najnovšia próza 

Sedem cností tohto leta rozpráva tak 
trochu aj o lete a jeho jedinečnom čare.  
Prenesieme sa v nej do príjemného 
prostredia jednej rodinky bojujúcej 
s vlastnými problémami týkajúcich sa 
vzťahov či lásky. Autorka je špecifická 
svojim štýlom písania, ktorý je 
rozpoznateľný nevtieravým, ľahkým 
plynutím deja, bez napätia, intríg či 
nečakaných zvratov.
Čitateľ vďaka jej vždy vhodnému výberu 
slov pookreje a text nadobúda reálne 
kontúry. Jednotlivé postavy si zamiluje 
a knihu v závere odkladá veľmi nerád.

Maja Lunde – 
Modrá
Autorka Maja Lunde prichádza s druhou 
knihou z pripravovaného štvordielneho 
cyklu, v ktorom sa venuje klimatickým 
zmenám. V románe Modrá sa zameriava 
na problematiku vodných zdrojov.

Próza je zaujímavá 
nielen svojou témou, 
ale i tým, že sa v nej 
striedajú dve dejové 
línie. V tej prvej sa 
stretávame so Signe 
(píše sa rok 2017), 
ktorá je aktivistka 
a snaží sa čo možno 
najviac chrániť vodné 
zdroje. V druhej je 

to Daniel (píše sa rok 2041), ktorý už žije 
so svojou dcérou Lou vo svete, v ktorom 
je nedostatok vody, pôda je vysušená 
a sužujú ju požiare. 
Tieto dva príbehy čitateľa v závere 
prekvapia vzájomným prepojením sa, 
ktoré mu prinesie veľa podnetov na 
premýšľanie.  

Glendy 
Vanderahová – 
Kde sa lesdotýka 
hviezd

Príbeh v románe Kde 
sa les dotýka hviezd 
čitateľa zavedie na 
podmanivé miesta 
prírody, ktoré 
spoznáva vďaka 
hlavnej hrdinke 
Joanne. Tá sa v rámci 
doktorandského štúdia 
venuje výskumu 

hniezdenia vtákov. 
V jeden deň sa však pred jej prenajatou 
chatou objaví malé dievčatko, ktoré tvrdí, 
že prišlo z vesmíru. Aby dospelo, na Zemi 
sa má stať svedkom siedmich zázrakov. 
Viditeľné známky násilia na dieťati však 
Joanne napovedajú, že pravda bude asi 
niekde inde. 
S pomocou suseda sa snaží zistiť, odkiaľ 
pochádza a čo sa jej stalo. Podarí sa im 
to? A čo ak si za ten čas dievčatko priveľmi 
obľúbia? 
Príbeh neotvára len tému páchania násilia 
na dieťati, ale tiež ukazuje, aká je detská 
myseľ aj napriek zlobe bystrá a zároveň 
fantazijná. 
Román Gleny Vanderahovej Kde sa les 
dotýka hviezd vydalo vydavateľstvo Tatran 
a je ideálnym letným čítaním. 

Lucinda 
Ri leyová – 
Motýl ia izba

Lucinda Rileyová je na 
našom knižnom trhu 
známa najmä vďaka 
svojej sérii Sedem 
sestier. Sedem sestier 
je sedem románov 
inšpirovaných 
súhvezdím Plejády 
(siedmimi hviezdami 
v súhvezdí Býka). 

V každej z nich autorka predstavuje jednu 
zo sestier, ktorá pátra po svojich koreňoch. 
Román Motýlia izba je samostatným 
príbehom, ktorých má autorka tiež hneď 
niekoľko. Ako sú pri jej knihách už čitatelia 
zvyknutí, aj v tejto nájdu prelínanie sa 
súčasnosti s minulosťou. Stretávajú sa 
s hlavnou hrdinkou Posy, ktorá v jednej 
dejovej línii dospieva a hľadá sa a v tej 
druhej je to už sedemdesiatročná dáma, 
ktorá si však stále neužíva starobu, ale je 
akýmsi mentorom pre svoje dospelé deti. 
Čitateľ sa ponára do veľkolepej rodinnej 
ságy, v ktorej panujú rozličné vzťahy 
a riešia sa rôzne problémy.

Eva Borušovičová – 
Do plaviek 

Scenáristka a režisérka 
Eva Borušovičová písala 
roky stĺpčeky do rôznych 
denníkov či týždenníkov. 
Tie sa rozhodla pospájať 
a vydať v jednom 
knižnom zväzku – Do 
plaviek. 
Knihu nemožno 
pokladať za ideálne 

letné čítanie témou, lebo tých je tam 
neúrekom a zabŕdajú do rôznych životných 
sfér (od manželstva až po politiku), ale 
najmä rozsahom jednotlivých textov. Ten 
málokedy prekračuje pár strán, vďaka čomu 
môžete knihu chytiť do rúk aj počas krátkej 
prestávky a prečítať si jeden či dva texty. 
Spája ich jedno – myšlienka či pointa, ktorá 
čitateľa istým spôsobom zasiahne a nad 
ktorou zostane chvíľu premýšľať. Lebo je 
mu povedomá  a často odzrkadľuje jeho 
vlastné prežívanie. 
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5 knižných tipov ideálnych na leto



a svoju polovičku 
Oblečte seba 

Presťahovali sme sa! 
Nájdete nás na 1. poschodí  

vedľa Panta Rhei.



Materiály

JAR/LETO 2020

Ku kvalitným produktom patria 
neodmysliteľne hlavne prírodné 
materiály v čistej forme alebo ako 
prímes vo vyváženom pomere. 
V kolekciách OZETA medzi hlavné 
atribúty tvorby produktov patria 
kvalita a komfort pre zákazníka. 
Hlavnými prírodnými materiálmi 
použitými v látkach kolekcie jar – 
leto bývajú pre svoje vlastnosti 
už pravidelne ľan, bavlna, vlna 
a bambus.

ĽAN
Benefitom využívania ľanu v letnej kolekcii 
je i jeho chladivosť. Ľan je ekologickou 
tkaninou, pri ktorej nie sú potrebné 
chemické úpravy pri spracovaní. Je 
prirodzene antibakteriálny, vhodný pre 
alergikov, je priedušný a dobre odvádza 
teplo a vlhkosť.
V kolekcii OZETA nájdete viacero druhov 
sák s prímesou ľanu. Žiadnemu pánovi 
by nemala počas leta v šatníku rozhodne 
chýbať biela ľanová košeľa.

VLNA
Má ušľachtilý a vkusný lesk, prirodzenú 
pružnosť, malú krčivosť. Vlna má tiež 

vynikajúce izolačné a termoregulačné 
schopnosti – v zime hreje, v lete chladí.
Nie je vlna ako vlna – pri vlne je veľmi 
podstatné, ako je spracovaná. V kolekcii 
jar/leto 2020 sú nové obleky zo 100% vlny 
,,SUPER 100 ´S'' od talianskeho výrobcu 
MARZOTTO. 

BAVLNA
Tento prírodný materiál si vďaka svojim 
vlastnostiam uchováva významné 
postavenie v textilnej výrobe. Bavlna 

je príjemná na pokožku, je mäkká 
a poddajná. Je vysoko priedušná a má 
schopnosť vysokej absorpcie vlhkosti. 
V kolekcii OZETA nájdete aj mercerovanú 
bavlnu, ktorá je použitá napríklad na 
tričkách. Špeciálnym procesom úpravy si 

vlákno zachováva svoje prírodné benefity, 
nadobúda však omnoho vyššiu pružnosť, 
jemnosť a špecifický lesk. 

Dôležitou témou naďalej zostáva udržateľnosť 
a záujem o pôvod výrobkov, ktoré spotrebiteľ 
dopĺňa do svojho šatníka. 
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Tradičná značka pre moderných ľudí



OZETA SPOLU SO SĽUKOM PREDSTAVUJE 
LIMITOVANÚ EDÍCIU DOPLNKOV

Slogan kampane tejto špeciálnej edície „Tradičná značka pre 
moderných ľudí“ plne vystihuje spoluprácu oboch značiek. Tak 
ako OZETA prináša moderné výrobky v tradičnom kvalitnom 
spracovaní, aj SĽUK reflektuje modernými choreografiami 
svojich vystúpení cennú tradíciu slovenského folklóru. Vo videu 
aj na fotografiách kampane sa objavili sólisti umeleckého telesa 
SĽUK, ktorí tancujú v oblekoch a doplnkoch OZETA v kontraste 
s kolegami v klasických krojoch. 

Vzor na doplnkoch je inšpirovaný jedným z hlavných vizuálnych 
motívov legendárneho umeleckého súboru SĽUK. Kolekcia 
pozostáva z kravaty, motýlika, vreckovky a manžetových gombíkov. 
Doplnkami vyrobenými z prírodného hodvábu si budete môcť 
vkusne a kreatívne doplniť svoje outfity v dvoch farebných 
kombináciách.

OZETA už 80 rokov udržiava na Slovensku kreatívny odevný 
priemysel tým, že šije kvalitnú módu. Umelecký súbor SĽUK oslávil 
70 rokov, a takisto ako OZETA chce priniesť folklórne tradície 
modernému človeku. Zákazníkom chcú vďaka limitovanej edícii 
priblížiť spoločnú víziu, zachovanie tradícií na Slovensku. 
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Predajňu OZETA  
nájdete v OC MLYNY Nitra  

na 1. poschodí.
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Predajňu HUMANIC  
nájdete v OC MLYNY Nitra  

na prízemí.

EYES ON STYLE
Topánky na klinovom podpätku sa najlepšie hodia k splývavým maxisukniam,  
voľným šatám a k nedbalým skráteným nohaviciam vo voľnom strihu, tzv. Culottes.  
Celkový harmonický dojem zabezpečia farby v podobne nežných odtieňov.  
Tip na párty pod palmami: v takýchto topánkach sa dá pretancovať celá noc.

Fashion Insider z HUMANIC:
„Vysoký potenciál, pokiaľ ide o  trendy, majú predovšetkým topánky na klinovom 
podpätku ozvláštnené lykom alebo korkom so šnurovaním v okolí členkov."

SUNSET 
FEELINGS
Zavinovanie je v kurze! Espadrilky na klinovom 
podpätku so šnurovaním vo všetkých hrúbkach 
a variáciách sa radia k najrafinovanejším trendom 
leta. Profily z lyka a korku sa vďaka neprerušovanej 
podošve a stabilnému klinovému podpätku postarajú 
o to správne priľnutie k povrchu. Nezáleží, či 
na kamennej dlažbe, drobnom štrku, trávniku alebo 
na piesku. Farebne sa dizajnéri obracajú k matke 
prírode: v tomto štýle, bohatom na detaily, dominujú 
zemité odtiene od béžovej cez karamelovú až 
po tmavohnedú. PS: Doplnky sú takisto bohaté 
na prvky z lyka a prútia.
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Sladké, voňavé, lepkavé leto plné dobrôt

Odložené oslavy narodenín, menín 
aj zrušených maturít oslávme 
dobrým jedlom, bublinkami 
a hlavne konečne VŠETCI SPOLU. 
Oberajte jahody, krájajte melóny, 
tlačte nanuky do formičiek 
a drinky si ozdobte bylinkami, 
ktoré ste po celý čas poctivo 
polievali na terase. Ale najmä 
rozpáľte gril, nech to vonia až 
k susedom. Je tu sladké, voňavé, 
lepkavé leto plné dobrôt!

Marinujete?  
Marinujte
Každá rodina má ten svoj pác, na ktorý 
prisahá. Oleje a korenie, z ktorých sú 
marinády skomponované, mäsko zjemnia, 
udržia v ňom šťavu a dodajú mu geniálnu 
chuť. Ak pridáme kyslú zložku, ocot či 
šťavu z citrusov, bude grilovanie oveľa 
bezpečnejšie a zdravšie, takmer úplne 
bez karcinogénov. So sójovou omáčkou 
či alkoholom to však neprežeňte, aby ste 
neprebili chuť mäsa. Napríklad dobrý steak 
toho veľa nepotrebuje.

Šmrnc whisky. Veselú marinádu 
namiešate zo 120 ml whisky, 4 lyžíc 
kečupu, 2 lyžíc olivového oleja, 2 lyžíc 
sójovej omáčky, 1 lyžice vínneho octu, 4 
nadrobno nakrájaných strúčikov cesnaku, 
väčšej štipky tabasca a kávovej lyžičky 
mletého čierneho korenia.

Antikorovú misu s vekom GrandCHEF 
Tescoma oceníte na nakladanie mäsa aj 
pri príprave šalátu. Antikoro na rozdiel 
od iných kovov neprijíma pach ani chuť. 
Veko nádoby dokonale tesní, a tak vám 
nehrozí, že pri marinovaní kuracích 
kúskov cez noc bude v chladničke 
všetko od syrov až po jahodovú tortu 
voňať po cesnaku.

Bylinkovú marinádu voňavú ako 
Taliansko si pripravíte z 2 lyžíc olivového 
oleja, 2 lyžíc nasekaného rozmarínu, 
1 lyžice nasekaného tymiánu, 1 lyžice 

nadrobno nakrájanej šalotky, 5 strúčikov 
cesnaku, 1 lyžice balsamica, 1 lyžičky 
morskej soli a 1 lyžičky mletého čierneho 
korenia. A ešte jedna skvelá marináda, 
S tmavým pivom a medom od 
včelára, ktorá urobí z bravčového karé 
či krkovičky udalosť. Pollitra tmavého 
piva zmiešame s lyžicou kečupu, tromi 
strúčikmi pretlačeného cesnaku, 2 lyžicami 
medu, 1 lyžicou sójovej omáčky, lyžicou 
nastrúhaného zázvoru, nasekanou čili 
papričkou, ochutíme soľou, čiernym 
korením a prihodíme aj vetvičku rozmarínu. 
Marinádu necháme 15 minút prebublávať 
na sporáku, na záver pridáme 3 lyžice 
dijonskej horčice a odstavíme. Karé 
marinujeme aspoň štyri hodiny –  ešte 
lepšie cez noc – a mäso občas obrátime.

Všetko 
doženieme!
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Ako vonia leto? 
Ako detstvo, keď sme s kamošmi v meste 
sedeli na obrubníku, žmúrili do slnka 
a jedli vanilkovú zmrzku s čokoládovou. 
Najlepšie je, že dnes môžeme zmrzlinárčiť 
aj doma a ešte to aj bude bez éčiek.

Máme dva tipy: jeden bleskový, keď 
všetko, čo treba urobiť, je hodiť do mixéra 
jedno balenie šľahačkovej smotany, dve 

hrste mrazených malín, vanilkový cukor 
plus banán a vzniknutú zmes nechať vo 
formičkách zmrznúť a druhý trošku viac 
profi.

Vyskúšajte Zmrzlinovač Tescoma 
Della CASA. Používa sa jednoducho. 
Najprv mraziacu nádobu necháte 18 
hodín v mrazničke. Keď je dostatočne 
vymrazená, vlejete do nej zmrzlinovú 
zmes a začnete točiť rukoväťou. 
Približne o dvadsať minút môžete svoju 
vlastnú zmrzlinu servírovať a zbierať 
komplimenty.

Každopádne, zožeňte si veľa kornútkov, 
lebo toto leto ich budete potrebovať. Čo 
do zmrzlinovača? Urobte si makovú 
zmrzlinu so slivkami. Jasné, zamachrujte 
trošku. :) Prehrejte 250 ml plnotučného 
mlieka so štipkou soli, 150 g krupicového 
cukru a 100 g mletého maku. Nechajte 
vychladnúť a preceďte. Do iného hrnca 
vlejte 500 ml šľahačkovej smotany, začnite 
ohrievať. Päť žĺtkov opatrne vmiešajte 
do makového mlieka a potom ho cez 
sitko vlejte k smotane. Miešajte, dávajte 

pozor, aby zmes nezovrela, a keď mierne 
zhustne, odstavte ju a pridajte lyžičku 
vanilkového extraktu. Po vychladnutí 
zmes prelejte do zmrzlinovača. Podávajte 
so slivkami, ktoré ste krátko podusili 
s lyžicou cukru. Studená zmrzlina a horúce 
slivky sa ľúbia. No a kým krútite pákou 
zmrzlinovača, spýtajte sa, kto si dá kávu.

Aby smäd neprekvapil
Šikovný džbán myDRINK, a v ňom 
dômyselne uskladnené štyri poháre. 
Na piknik je ako stvorený. Vysoko 
odolný a zdravotne nezávadný plast 
je pre deti bezpečnejší ako sklo. 
Poháre i džbán sú navyše opatrené 
viečkami, ktoré chránia nápoj pred 
hmyzom. Prepážka pre vylúhovanie 
ovocia premení vodu  
na osviežujúcu limonádu.

Čo potrebujú jahody?
Cukor, maslo a zopár maškrtných ľudí 
s vidličkami. Upečte si jahodový koláč plný 
šťavy a vône, o ktorú sa postarajú jahody 
a tiež trošku chrumkavý vďaka klasickej 
mrveničke. 

Potrebujeme: 300 gramov jahôd, 100 
gramov cukru na posypanie jahôd, 1 lyžicu 
Solamylu. A tiež: 200 g polohrubej múky, 
200 g hrubej múky, ½ prášku do pečiva, 
180 gramov krupicového cukru, 1 vajce, 
250 ml cmaru a 125 ml oleja. Mrveničku 
si pripravíme z 250 g hrubej múky, 100 g 
studeného masla a 250 g krupicového 
cukru.

Postup: Kým sa pustíte do prípravy 
cesta, nasypte na jahody pripravený cukor 
a Solamyl, aby pekne pustili šťavu, a chvíľu 
si ich nevšímajte. Zo zvyšných ingrediencií 

vypracujte mäkké cesto. Menší plech potrite 
olejom a rovnomerne pokryte cestom, 
jahodami a nakoniec aj mrveničkou. 
Pečieme na 190°C zhruba 40 minút alebo 
dovtedy, kým povrch koláča nie je zlatistý. 
Koláč chutí úžasne teplý aj vychladený. 
Vezmite ho so sebou na piknik a uvidíte, že 
sa po ňom len tak zapráši.

Ideálne na prenášanie sú šikovné 
chladiace podnosy Tescoma DELÍCIA 
od Tescomy, ktoré chránia potraviny 
pred hmyzom a osychaním. Na spodnej 
strane majú ukrytý chladiaci diel, 
ktorý koláčiky udrží dlhšie svieže. Ak 
chladiť nepotrebujete, jednoducho diel 
vyberiete.

Neplytvajte olejom. Ľahkú vrstvičku 
oleja vo forme na pečenie koláča, ale 
aj pri opekaní mäsa takmer bez tuku 
vám pomôže vytvoriť Olej do foriem na 
pečenie Tescoma DELICIA.

Svelý TIP

Predajňu TESCOMA 
nájdete v OC MLYNY Nitra 

na 1. poschodí.
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Dôležitosť dobrého spánku

Všetci už dobre vieme, že dobrý 
spánok je extrémne dôležitý pre 
našu duševnú pohodu a zdravie. 
Bez neho nevieme existovať 
ako bez jedla – je jednou zo 
základných životných potrieb. 
Odborníci z celého sveta sa 
zhodujú na tom, že práve spánok 
stojí za tým, či deň začneme 
pozitívne alebo negatívne. 
Nedostatok dobrého nočného 
odpočinku môže spôsobiť rôzne 
ochorenia, spánok prispieva 
k vyrovnaniu krvného tlaku, 
stimuluje imunitný systém, 
metabolizmus, duševnú pohodu 
a našu náladu. Vážny nedostatok 
spánku môže dokonca viesť až 
k vzniku depresie. Čo určite 
presvedčí o dôležitosti každú ženu 
je aj fakt, ktorý potvrdili mnohé 
štúdie, že nedostatok spánku sa 

prejavuje aj na vzhľade človeka. 
Počas spánku naša pleť dýcha 
a regeneruje sa. Kožné bunky sa 
počas noci rýchlejšie obnovujú, 
takže vaša pokožka je ráno, 
po dobrom spánku, ešte jasnejšia 
a krajšia.

Každý môže zmeniť svoj spánok a pomôcť 
tomu, aby sa kvalita života diametrálne 
zvýšila. Veď kto by sa nechcel ráno zobudiť 
plný energie do ďalšieho dňa? 

Smutným faktom je, že ľudia menia oveľa 
častejšie mobil, auto alebo iné moderné 
technológie každé 2 až 4 roky a investujú 
do nich stovky či tisíce eur. Často však 
svoj spánok podceňujú, pričom investícia 
do kvalitného spánku stojí výrazne menej 
a mnohonásobne viackrát sa vráti. A nielen 
to, veď človek trávi vo svojej posteli až 
tretinu svojho života. 

Značka Dormeo prišla už dávnejšie 
s ideálnym riešením pre ľudí, ktorí 

jednoducho buď nemajú financie, alebo 
majú posteľ, kde sa matrac vymeniť nedá. 
Je ním vrchný matrac. Takýto typ matraca 
je vhodný naozaj na všetky povrchy, či už 
tvrdý alebo mäkký matrac, rozťahovaciu 
pohovku, na postele so zabudovanými 
matracmi alebo aj do stanu či na chatu. 

Spanie na takomto matraci spôsobí to, že 
vaša chrbtica sa vyrovná, matrac sa vám 
prispôsobí, odľahčí tlakové body, a tak 
poskytne skutočne dokonalé prostredie pre 
správny a najmä bezbolestný spánok. 

Novinkou na trhu je aktuálne vrchný 
matrac Dormeo Aloe Vera Orthocell. 
Vyrába sa z jedinečnej Orthocell™ 
peny, ktorá je navrhnutá pre vynikajúcu 
podporu spánku vďaka svojej ťažšej váhe 
a vysokej odolnosti buniek. Keďže je to 
pena s otvorenou bunkovou štruktúrou, má 
malé bunky, ktoré nie sú úplne uzavreté 
a sú naplnené vzduchom – matrac teda 
dýcha – je priedušný, a tak navyše udržuje 
čisté prostredie pre spánok. Je pružnejší 
a prispôsobí sa jedinečným obrysom tela. 

Veľa muziky 

za málo peňazí 
Pohodlie, ktoré vás 
dostane do ríše snov
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Predajňu DORMEO nájdete 
v OC MLYNY Nitra  

na 2. poschodí.

Poskytuje telu dobrú podporu pre všetky 
tlakové body, ako sú bedrá, ramená a pod. 
Tento vrchný matrac má pre ešte väčší 
komfort aj 3 zóny pohodlia. Zóna hlavy 
a krku a oblasť nôh majú pyramídové 
konvexie, v ktorých sú vrcholy užšie 
a bližšie – tento tvar poskytuje pohodlie 
a jemný masážny pocit pre oblasť hlavy, 
krku a chodidla. Bedrová zóna poskytuje 
mäkké a zároveň podporné pohodlie 
tam, kde to najviac potrebujete, so širšou 
konvolúciou tvaru pyramídy.

Ako už názov vypovedá, vrchný 
matrac má v sebe impregnovanú 
Aloe Vera technológiu, toto prírodné 
ošetrenie regeneruje látky a dodáva 
im krásne, hladké a mäkké vlastnosti. 
Má niekoľko ďalších vlastností, vrátane 
antibakteriálnych, protizápalových 

a antiseptických vlastností. Obsah rastliny 
pomáha pri omladzovaní kožných buniek, 
pomáha pri tvorbe zdravej dermy a bojuje 
proti poškodeniu kože.

Ďalšia oblasť, ktorá trápi nejedného z nás, 
je otázka hygieny. Vrchný matrac Dormeo 
Aloe Vera Orthocell je vákuovo balený 
a ošetrený pomocou CleanEffect®, ktorý 
poskytuje ochranu celého matraca pred 
hubami, plesňami alebo inými baktériami. 
Nikto z nás by si vedome neľahol do 
postele plnej prachu či zbytkov kože 
alebo malých hryzúcich zvieratiek, a preto 
je hygienická ochrana matraca veľmi 
dôležitá. 

Pre ešte vyššiu priedušnosť prišlo Dormeo 
so špeciálnou sieťkou po bokoch vrchného 
matraca nazvanou AirX, ktorá taktiež 

zohráva dôležitú úlohu pri kvalite spánku. 
Vetranie matraca prispieva k nižšej teplote 
(zabraňuje prehratiu), lepšia ventilácia 
predstavuje suchšie a svieže prostredie na 
spanie, čo prispieva k ešte lepšej hygiene. 
Navyše, priedušnosť predlžuje životnosť 
vrchného matraca a zaistí, že na ňom 
budete spať dlhšie a lepšie. 

Z dôvodu zvýšenej hygieny je vrchná časť 
odnímateľná a umývateľná v práčke.

Aktuálne si Dormeo pripravilo až 50 % 
zľavu, aby sa kvalitný a ortopedický spánok 
stal realitou naozaj pre každého. Je to 
ideálna a dostupná voľba. Ako sa hovorí: 
Za málo peňazí dostanete veľa muziky 
a ešte viac! Investícia do svojho zdravia je 
vždy tou správnou voľbou.



Ako si v lete užiť čaj, keď 
nemáte práve chuť na horúci 
nápoj? Je to ľahké, pripravte si 
ho v ochladzujúcom variante 
s ľadom. Nachystali sme na letnú 
sezónu niekoľko noviniek, ktoré 
chutia najlepšie vychladené. 
Osviežujúci ľadový čaj je to pravé 
pre blížiace sa leto. 

Aj u nás sa môžete v lete cítiť ako vo 
vyprahnutej púšti, preto sme sa inšpirovali 
u nomádskych beduínov, ktorí si aj 
v najväčších horúčavách dokážu vychutnať 
silný a osviežujúci čaj. My sme pre vás 
pripravili exkluzívnu zmes čierneho 
assámského čaju so sviežou marockou 
mätou, ktorá je pre beduínov taká typická. 
Až vám vysoké teploty polezú na nervy, 
upokojte ich ľadovým bylinkovým čajom 
s harmančekom a levanduľou. Tieto dve 
letné novinky osviežia telo i myseľ.

Keď sa povie ľadový čaj, väčšina si 
predstaví čaj s príchuťou broskyne alebo 
citróna. My sme tieto najobľúbenejšie 
príchute spojili v čaji Broskyňa-citrón, aby 
ste si mohli dopriať to najlepšie z ľadových 
čajov. K letu patrí aj poriadna dávka 
sladkého ovocia. Zažite tropický raj s čajom 
Goa, ktorý skrýva zmes melónu, manga, 
papáje a ďalšieho exotického ovocia. 

Čaj u nás nájdete v klasickej podobe 
sypaného čaju, ale aj v modernom poňatí 
ľadového čaju spracovaného metódou cold 
brew. Vaše najobľúbenejšie čaje a kávy 
Oxalis môžete mať konečne stále po 

ruke, a to v atraktívnej a praktickej forme 
Cool Drinks. Niekoľkohodinová macerácia 
v studenej vode prepožičiava týmto 
nápojom jedinečnú a výraznú chuť aj vôňu. 

Intenzívny pôžitok z Cool Drinks 
pripravených pomalou metódou z vybraných 
druhov čaju a kávy OXALIS je založený na 
správnom výbere a pomere ingrediencií. 
K vylepšeniu chuti je v malom množstve 
použitý kvalitný trstinový cukor, v ponuke 
máme ale aj cool nápoje úplne bez cukru.

Príďte si po dávku osvieženia plného chuti 
do nášho stánku OXALIS, ktorý nájdete 
aktuálne na prízemí obchodného centra 
Mlyny. Kompletnú ponuku sortimentu si 
teraz môžete prezrieť aj online na e-shope 
www.oxalis.cz/sk. 

Vychutnajte si 
čaj aj v lete

Predajňu OXALIS nájdete 
v OC MLYNY Nitra 

na prízemí
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Netradićné osvieženie






